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JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. június 29. napján megtartott ülésén

Napirend:
I. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, valamint a hulladékgazdálkodási
rendszer Új szabályozásával kapcsolatos feladatok
Előadó: Kiss Sándor címzetes fójegyző
3. A játszótér bővítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálása
előadó: Fodor Géza polgármester
4. A tűzoltószertár körüli járda tervezésére adott árajánlatok elbírálása
előadó: Fodor Géza polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
Rendelet száma

Rendelet tárgya

9/2016.(VI.30.)

Demjén Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról és a
közterületek
tisztántartásáról
szóló
9/2015.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

10/2016.(VI.30.)

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete az Onkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/201 1 .(IX. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Határozat száma

Határozat tárgya

33/2016.(VI.6.)

Lendvay Albert tartozás ügyében hozott 15/2016.(III.30.)
önkormányzati határozat módosítása

34/2016.(VI.29.)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása
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35/2016.(VI.29.)

Ajátszótéri eszközök bővítésének elfogadása

36/2016.(VI.29.)

A Szépasszonyvölgy utcától induló és az autóbusz megállóig
tartó járda tervezésének megrendelése

37/20l6.(VI.29.)

A Demjén név használatának engedélyezése a Termáltó Kü.
részére

38/2016.(VI.29.)

Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint LEADER Helyi
Akciócsoport működési támogatására adomány biztosítása

39/20l6.(VI.29.)

Az 526/1 helyrajzi számú
létesítésének megterveztetéséről

A jegyzőkönyv 60-tól 70-ig számozott oldalt tartalmaz.

telekre

ideiglenes

bejáró
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 29-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza i,olűrmester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A képviselő-testületnek a napirendre más javaslata nem volt.
Mielőtt a napirendi pontok tárgyalását megkezdjük, kérem jegyzőkönyvbe foglalni a testületi
ülésen kívül sürgősséggel meghozott határozatot.
33/2016. (VI.6.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lendvay Albert Eger, Keglevich u. 15. sz. alatti lakossal a
demjéni 275 hrsz-ú .‚kivett áruház” megjelölésű ingatlanra 2007.
december 21-én kötött adás-vételi szerződés alapján a Lendvay
Albert, mint vevő által meg nem fizetett vételárrész ügyében
2015. március 30-án hozott 15 2016. (111.30.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület Úgy határozott, hogy amennyiben Lendvay
Albert vevő a fenti adás-vétel kapcsán az általa ki nem
egyenlített 3.600.000 Ft vételárrészből 2016. június 13-ig
900.000 Ft-ot, majd 2016. július 30-ig további 900.000 Ft-ot,
összesen 1 .800.000 Ft-ot, a fennálló hátralék 50 %-át megfizeti
az Onkormányzatnak, mentesíti őt a további 1.800.000 Ft-os
hátralék megfizetése alól, és az ingatlannak az ingatlannyilvántartásban Lendvay Albert nevére történő átvezetéséhez
hozzájárul.
A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza polgármestert,
hogy a fenti tárgyban a bíróság előtt folyamatban lévő perben
vagy peren kívül a fenti döntésnek megfelelően Lendvay
Alberttel a Képviselő-testület nevében egyezséget kössön.
Határidő: 2016. június 13.
Felelős: Fodor Géza polgármester
1.

Napirendi Pont

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
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Fodor Géza j,olRármester
Az előző megbeszélésekhez igazodva, felvettem a kapcsolatot Dorogházi Csabával a
dédnagyanyja sírhelyének a ravatalozó építése miatt szükséges áthelyezésével kapcsolatban.
Még nem zárult le az ügy. Abba beleegyeztek, hogy áthelyezhetjük a síremléket egy másik
helyre, csak még a hely nincs pontosítva.
A tegnapi nap folyamán bemutattam képviselő-társaimi~ak a ravatalozó építési munkálatait. A
falak állnak. A koszorút elkészítése következik. Rácz Úr jelezte, hogy elkészültek az
kőoszlopok is.
Június 9-én voltam bírósági tárgyaláson a Lendvay Albert-féle üggyel kapcsolatban. A
bíróságon egy későbbi időpontot kértünk a meghallgatásra, mert Lendvay Úr az előzőekben
említett határozati kivonat kézhezvételekor ígéretet tett annak teljesítésére. A következő
bírósági tárgyalás szeptember 9-re van kitűzve.
Ellenőrzést tartottak a Hagyományok házánál a vidékfejlesztési pályázatunkkal kapcsolatban,
mindent rendben találtak. A benyújtott pályázat elbírálása a jövő hónap közepén várható.
A kerékpárútnál is teljes körű műszaki ellenőrzés volt, ott is rendben találtak mindent.
A kerékpár-tárolónál megrepedt a faanyag. Felvettem a kapcsolatot a kivitelezővel a hibás
faanyag kicserélésére.
Az Eger Vidék Kincsei Egyesületnél az Onkormányzatunk számára elnyerhető pályázati
forrás 10 millió forintról 7,6 millió forintra csökkent, a keret újraosztása miatt. Ez lehet a
forrása többek között a községi hangosító rendszernek is.
II.

Napirend
Hulladékgazdálkodási közszo Igáltatási szerződés, valamint a hulladékgazdálkodási
rendszer új szabályozásával kapcsolatos feladatok

Kiss Sándor cínizetes fójegyző
Köztudott, hogy a hulladékgazdálkodás rendszerében gyökeres változások álltak be. Az új
szabályozás szerint új közszolgáltatási szerződést kell kötni az önkormányzatok a
közszolgáltatók között. Az Új közszolgáltatási szerződés kapcsán módosítani szükséges a
hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünket is, hiszen Új megnevezések, Új fogalmak kerültek
bele a hulladékgazdálkodási törvénybe, amelyeket át kell vezetni a helyi rendeletünkben is.
Ezek érdemi változást számunkra nem jelentenek, Ugyanúgy folyik minden a továbbiakban is,
mint ahogyan korábban folyt. Annyi változás lesz, hogy a számlát nem a közszolgáltató, aki a
szolgáltatást végzi, hanem az un. koordináló szerv fogja megküldeni.
A mai testületi ülésen határozatot kell hozni az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kü-vel
kötendő közszolgáltatási szerződésről, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet
módosításáról.
Szlávik Flórián képviselő
Az árakkal mi lesz, mert általában úgy szokott lenni, hogy a szolgáltatást egy alvállalkozó
végzi, aki emel az árakon. A másik kérdésem pedig az, hogy kinek a kötelessége
megállapítani azt, hogy egy vendéglátóhely, vagy egy ipari terület milyen mennyiségű
szeméttároló edény köteles alkalmazni?
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Kiss Sándor címzetes fője~yző
Az árakat központilag, jogszabály állapítja meg. A helyi rendeletünk szabályozza, hogy az
egyszemélyes háztartás alkalmazhat 60 literes gyüjtőedényt, a többfós családok számára 110
literes gyűjtőedény használatát írja elő a rendeletünk. Az ennél nagyobb hulladékkal
rendelkező családok, vagy cégek esetében a közszolgáltatóval kötnek szerződést.
Szlávik Flórián képviselő
Mindezt azért mondtam el, mert ebben az évben már minimum háromszor fordult elő. hogy a
szelektív hulladékgyűjtő szigetre valaki nagy mennyiségű szemetet rakott le zsákokban. A
közmunkásokkal válogattattam szét, és rakattam be a helyére a szemetet, de a közmunkásokat
nem ezért alkalmazzuk.
Gémes Ferenc kéDviselő
Megmarad továbbra is a szelektív hulladékgyűjtés, így is, hogy házhoz jönnek?
Kiss Sándor címzetes fóiegvző
Igen megmarad.
Fodor Géza polgármester
Módosítani akarják a szelektív hulladékgyűjtést, mégpedig oly módon, hogy minden család
kap tároló edényt a különböző hulladékhoz.
Szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.
A képviselő-testület egyhangúlag ( öt igen szavazat ) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VL3O.)
önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról
szóló 9/20 15.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással (Öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
34/2016. (VI.29.) önkormányzati határozat
Demjén Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Onkormányzat és az Egri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kit, között kötendő, 2016. július 1-jén hatályba lépő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetét, és
az előterjesztés szerint elfogadta azt. A Képviselő-testület
megbízza Fodor Géza polgármestert, bogy a Szerződést a
közszolgáltatóval aláírja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2016. június 30.
HI.

Napirend
A játszótér bővítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálása

Fodor Géza polEármester
Már régebben elhatároztuk, hogy bővíteni fogjuk a játszóteret 20 méteres drótkötélpályával.
Két árajánlatot kaptunk, az egyiket a Woodwork Hungary Kű.-től. A bruttó 856.894.-Ft-os ár
tartalmazza a három éves garanciát, az engedélyezési eljárást, valamint a leszállitást is.
A másik árajánlatot Farkas Gyula adta. Ennek összege bruttó 1.250 ezer Forint, és nem
tartalmazza az engedélyeztetést.
Az előző megbeszéléseink alkalmával már egyeztettünk arról, hogy a Woodwork Hungary
Kit. ajánlata kedvezőbb. Javaslom. hogy hozzunk határozatot arról, hogy ezt a céget bízzuk
meg a drótkötélpálya elkészítésével.
Mivel kérdés. hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag
szerint határozott.

(

öt igen szavazat

)

az alábbiak

35/20 1 6.(VI.29.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy
határozott, hogy a Demjén, Kossuth téren lévő játszótérre
tervezett 20 méterr bosszú drótkötél-pályát a beadott árajánlatok
értékelése alapján a Woodwork Hungary Kű-től rendeli meg
bruttó 856.894,-Ft-os áron, mely ár tartalmazza a három éves
garanciát, az engedélyeztetési eljárást, valamint a szállítás
költségeit is.
A képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert, hogy a
játszótéri elemet megrendelje a vállalkozótól.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
IV.

Napirend
A tűzoltó szertár körüli járda tervezésére adott árajánlatok elbírálása

Fodor Géza polgármester
Többszöri lakossági kérelemxek helyt adva árajánlatot kértem a Szépasszonyvölgy utcától az
autóbusz megállóig terjedő járda tervezésére térkőből.
Két árajánlat érkezett be. Az egyik a Dobi-Via Mérnöki Irodától. A tervezés díja bruttó 265
ezer forint, az ár tartalmazza a közművekkel való egyeztetést is.
A másik árajánlat a Kontroll Building Kft.-től érkezett. Először bruttó 469 ezer Forint, majd
egy csökkentett a 235 ezer forintos árajánlatot is tettek. E utóbbi nem tartalmazza a
közművekkel történő egyeztetést.
IJgy gondolom, hogy a Dobi Via árajánlata kedvezőbb. Javaslom, hogy őket bízzuk meg a
tervezői feladattal.
Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) az alábbiak szerint határozott:
36/20 16.(VL293 önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szépasszonyvölgy utcától induló és az autóbusz megállóig tartó
járda tervezési feladatával, ami magába foglalja a
közműszolgáltatókkal törtnő egyeztetést is, a Dobi-Via Mérnöki
Irodát bízza meg bruttó 265 ezer Ft-os tervezési díjért.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert a
tervezői munka megrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
V.

Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Kiss Sándor címzetes fóje2yző
A kerékpárúthoz, illetve a turisztikai információs ponton folytatni tervezett tevékenységekhez
kapcsolódóan ismét szükséges módosítani az Onkormányzat szervezeti és működési
szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzatunk 1. számú mellékletét javaslom
módosítani azzal, bogy az alábbi kiegészítések kerüljenek bele az SzMSz-be:
045120 Ut és autópálya építés
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047310 Turizmus igazgatás és támogatása
066010 Zöldterület kezelés
Fodor Géza pol2árrnester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező, Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011 .(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Fodor Géza pol~ármester
Gergely Bertalan a Termáltó Kit. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy engedélyezze számukra a Demjéni név használatát a Kit elnevezésében. Ennek nem
látom semmi akadályát, javaslom a hozzájáruló határozat elfogadását.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.
37/2016. (Vl.29.) önkormányzati határozot

67
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Demjéni Termáltó KR (3300 Eger, Vörösmarty u. 17. 1. em. 4.,
képviseli: Gergely Bertalan ügyvezető) kérelmére hozzájárul
ahhoz, hogy a kérelmező elnevezésében a ..Demjén~’
megnevezés szerepeljen.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő a határozat kiadására: 2016. június 30.
Fodor Géza pol~ármester
Az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) Helyi
Fejlesztési Stratégiája elkészült. Ermek keretében a HACS 16 településének a Vidékfejlesztési
Programon keresztül a 2016 és 2020 közötti időszakban az Irányító Hatóság 22 2015.(V.18.)
Közleménye szerint 402 000 000 Ft indikatív forráskeret áll rendelkezésére. Ebből
341 700 000 Ft a fejlesztésre fordítható forráskeret. E két összeg különbözete a HACS
működési kiadásait nem fedezi ezen időszak végéig, ezért 2016. június 2-án az érintett
települések önkormányzatainak képviselői egyeztető fórumot tartottak aimak érdekében, hogy
megoldást találjanak e tekintetben. A megjelentek egyetértettek abban, hogy a LEADER
HACS működését a továbbiakban is biztosítani szükséges, ellenkező esetben a települések
szereplői nem juthatnak hozzá az említett fejlesztési forráskerethez. A települések képviselői
megegyezésre jutottak a tekintetben, hogy az érintett 16 település önkormányzatai a hiányzó
13 500 000 Ft működési forráskeretet települési lakosságszám-arányos módon adományként
utalják át éves szinten megosztva a HACS folyószámlájára. Demjén település
önkormányzatának vonatkozásában ez az összeg 293 076 Ft, mely éves megoszlásban a
következőképp alakul: 2016 év: 32 564 Ft, 2017 év: 65 128 Ft, 2018 év: 65 128 Ft, 2019 év:
65 128 Ft, 2020 év: 65 128 Ft.
Szlávik Flórián kéDviselő
Miért kell az adomány szót használni, miért nem lehet támogatás?
Kiss Sándor címzetes fóie2yző
Egyesületeknél, és civil szervezeteknél adományként működik az ilyen típusú pénzeszköz
átadás.
Fodor Géza polEármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.
38/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat
Demjén
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint LEADER
Helyi Akciócsoport működési támogatására vonatkozó
előterjesztést és úgy határozott, hogy az Egyesület működését a
következő
ütemezésnek
és
összegnek
megfelelően
adományként, folyószámlára utalással támogatja:
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2016 év szeptember hó 31-ig :32564 Ft
2017-2020 közötti időszakban évente Január hó 31-ig : 65 128
Ft
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza i,o1~ármester
Siller Györgyné ismét megkereste a Képviselő-testületet azzal, hogy az Önkormányzat Úgy
vásárolta meg a kerékpárút nyomvonalára eső területet, hogy bejárást biztosítunk az 526 1
helyrajzi számú területéhez.A tervdokumentációkban valóban Úgy is szerepel, hogy egy
bejárat létesítve van a területhez. A kerékpárút átvétele során viszont a szakhatóságok nem
járultak hozzá a bejárat létesítéséhez. Siller Györgyné egy szakhatóságok által engedélyezett
bejárót szeretne kérni.
Szlávik Flórián képviselő
Teljes mértékben igazat adok Sillernének. Ezt el kell intézni. Ha a tervdokumentációban
szerepelt, és a szakhatóságok elfogadták, akkor amikor elkészült, miért vétózták meg.
Gémes Ferenc kéDviselő
Nem lehet ez ellen fellebbezést benyújtani?
Fodor Géza pol~árrnester
Képviselő-társaim hozzászólásából ítélve, akkor megkereshetem, és megbízhatom a tervezőt,
vagy a műszaki ellenőrt, hogy intézkedjenek egy ideiglenes bejáró létesítéséről az 526 1
helyrajzi számú területhez?
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbiak szerint
határozott.
39/201 6.(VL293 önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Siller
Györgyné 3300 Eger, Szederkényi út 19. szám alatti lakos
kérelmét támogatva megbízza Fodor Géza polgármestert, hogy a
kerékpárút tervezőjével készíttesse el a demjéni 526 1 hrsz-ú
területhez szükséges ideiglenes bejáró tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester
Lendvay Albert ismét írt levelet a képviselő-testületnek, melyben leírja, hogy a volt ÁFÉSZ
épület vételárát egészítsük ki úgy, hogy 15 millió forint legyen, és elégedjünk meg annyival,
ne követeljünk többet.
Gémes Ferenc képviselő

Ebben az ügyben ne hozzunk újabb határozatot, várjuk meg, hogyan dönt a bíróság.
Fodor Géza i,olűrmester
Megkeresett a dohánybolt tulajdonosa a csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatban. A
javaslata az volt, hogy megcsináltatja az ingatlana előtt a vízelvezető árkot, de az
önkormányzat finanszírozza ezt.
Sziávik Flórián kéj,viselő
Az árok az ő üzlete miatt lett betömődve, mert ott állnak meg az autók. csináltassa meg, és
fizesse is ki 5.
Rézműves Róbert R}JÖ
Ezt én is tudom tanúsítani. amikor ő megvette azt a házat, ott rendes árok volt, csak időközben
a sok autó, ami megáll a dohánybolt előtt, betömte az árkot.
Fodor Géza i,o1~ármester
Le is akarja fedetni az árkot. amihez szerintem a Közútkezelő hozzájárulása is szükséges.
Tolmácsolni fogom neki a képviselő-testület véleményéről.
Szeretném, ha a képviselő-testület bejáráson szemlélné meg a község területét. Kimentek a
felszólítások a fű levágására, valamint az ingatlanok előtti területek tisztántartására. A bejárás
alkalmával megnézhetnénk, ki, hogyan tett eleget a felszólításoknak.
A képviselő-testület a 2016. július 4-ej napot határo::a meg a bejárásra.
Nádasdi János alpol2ármester
Kamerát kell feltenni a Tűzoltószertárhoz is, mert a szelektív hulladékgyűjtőhöz hordják a
szemetet, valamint megrongálják a virágtartót, és ellopják a virágot.
Fodor Géza pol2ármester
Nem lehet csak úgy egyszerűen felrakni a kamerát. Először meg kell terveztetni, majd
engedélyeztetni kell, és csak utána lehet felszerelni. Javaslom a következő képviselő-testületi
ülésre Írja össze mindenki, hová javasol még kamerát telepittetni.
Dr. Várhelyi Tamás elkészítette a gyógyhelyfejlesztési stratégiai tervet. E-mailben el fogom
küldeni mind képviselőnek tanulmányozásra. Kérem, hogy mindenki mondja el ezzel
kapcsolatos véleményét az anyag megismerése után.
Szeretném írásban megkeresni az ún. Szőlőhegy-oldal tulajdonosát, ahol három kőbánya is
található, és amit most részben tanösvényként használunk. A tulajdonostól kérnék engedélyt a
terület rendbe tételére és arra, hogy ott közösségi szabadidős programok megtartására
alkalmas területet alakítsunk ki (nyársalót, fózőhelyet, stb.).

Sziávik Flórián kéi,viselő
Meg kellene próbálni megvásárolni tőle. ő Úgy sem tud vele mit kezdeni. mi pedig egy
nagyon Szép kirándulóhelyet tudnánk ott kialakítani.
Gémes Ferenc kéDviselő
Az önkormányzatnak van két telke, azt is fel lehetne ajánlani cserébe.
Rézműves Róbert RNÖ
A virágtartó megrongálására. feljelentést kell tenni a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, bár
én tudom, hogy ki volt az elkövető. Ezt az illetőt ki is kellene tiltani a településről.
A másik előterjesztésem pedig az, bogy a templomkert mellett lévő területet meg kellene
vásárolnia az önkormányzatnak, és ott egy szép, kulturált helyet lehetne kialakítani
rendezvényeknek. Az iskolakerttel, valamint a templomkerttel együtt, egy egész nagy terület
lenne.
Fodor Géza polúrrnester
Nem rossz ötlet, átgondoljuk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és az ülést bezárja.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sá or
cimzetes fójegyző

