
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. június 30-án megtartott  
rendes nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 
  Benkó László 
  Csoma István 
  Fercsik Tibor 
  Hajdú Éva 

   Kovácsné Toldi Ildikó 
   Ifj. Petı Ferenc 

Pintér Sándor 
Pintér Tiborné 

   Dr. Sápi Attila 
   Szovics Mihály 
  

Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 
12 fı megjelent. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Benkó Lászlót és Pintér 
Tibornét. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pont: 
 
1./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
 
2./ „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója 
      Elıadó: Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke 
 
3./ 2008. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
    Elıadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 
4./ Ideiglenes bizottság létrehozása az aszódi szeméttelepen történt szemétégetések miatt 

Elıadó: Bobál István polgármester 
 
5./ KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat - Közbeszerzési eljárás   elindítása, 

bíráló bizottság tagjainak megválasztása 
Elıadó: Bobál István polgármester 

 
6./Egyebek 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 
 
1./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
Bobál István: Nagy köszönet és tisztelet jár mindenkinek, aki faluünnepünkön részt vett és 
támogatásával biztosította a sikert.  Faluünnepünk nagyon jól sikeredett, példaértékő volt. 
Tájékoztatom a testületet, hogy a testvér-települési megállapodás aláírásra került a Faluünnepen. Az 
EDDA-koncert is nagyon jól sikeredett, nem kell utólag szponzorokat keresnünk. 



 
2./ „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója 
Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke: Köszönetet mondok annak, aki támogatja 
alapítványunkat, hiszen ezekbıl a pénzekbıl tudjuk a gyerekeknek a fejlesztését még gazdagabbá 
tenni. A beszámoló részletes, ha van kérdés, szívesen válaszolok. 
Bobál István: Jó idıben történt az alapítvány létrehozása, mert meghozta eredményét. Most az 1%-os 
támogatásokkal további lehetıségeket kap az óvoda.  
Ha nincs hozzászólás, szavazásra teszem fel, aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
91/2009.(VI. 30.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
„Közalapítvány a Hévízgyörki Óvodás Gyermekekért” 2008. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke 
Határid ı: azonnal 
 
3./ 2008. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
 
Lukesné Csábi Ágnes: Az átfogó értékelés minden évben kötelezı feladata a testületnek. Az 
elfogadás után el kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. Védelembe vett gyermekek száma 1 fı, majd 
2009-ben ez növekvı tendenciát fog mutatni, már 4 fı védelembe lett véve 2009-ben Varga Jánosné 
elküldte beszámolóját, a kistérségi beszámoló megtörtént. A családsegítı szolgálat és a gyermekjóléti 
szolgálat munkatársa is elküldte beszámolóját.  
Bobál István: Ha nincs hozzászólás, szavazásra teszem fel, aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
92/2009.(VI. 30.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2008. évi 
átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
4./ Ideiglenes bizottság létrehozása az aszódi szeméttelepen történt szemétégetések miatt 
 
Bobál István: A felvetés nem volt ok nélküli. A telepen próbafúrást tartottak. A bizottság részt vett 
ezen. Oda kell figyelnünk erre.  
Hajdú Éva: Szeretném, ha ebben a bizottságban olyan tagok legyenek, akik önként jelentkeznek. 
Június 16-án részt vettünk a vízmintavételen. Nem megnyugtató a helyzet, amit ott találtunk. 
Guberálók bármikor felgyújthatják a szemetet. 
Bobál István: A bizottság tárja fel, hozza elénk, tegyük meg a megfelelı intézkedéseket.  Galga-
völgyébe szívesen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.  
Lukesné Csábi Ágnes: A bizottságban a többségi tag csak képviselı lehet.  
Hajdú Éva:  Vállalom az elnökségi tagot. 
Dr. Sápi Attila : Szívesen jelentkezem, de délelıttjeim nem szabadok. 



Bobál István: Megkérdezzük Kliment Frigyest, elvállalja-e a külsıs tagságot? 
Kliment Frigyes: Igen. Milyen jogosítványokkal fog rendelkezni a bizottság? Kikérhetjük-e a 
rekultivációs tervet? 
Bobál István: A testülettıl kaptok megbízólevelet. A közigazgatási területen teljes körően eljár, 
vizsgálódik, észrevételez, véleményez, leteszi a megfelelı észrevételeket a testületnek. A rekultivációs 
terv kikéréséhez lesz jogosítványotok, nem tudom, teljes körően kiadják-e. A Gamesz együttmőködı 
lesz. 
Hajdú Éva: Amikor a vízmintavétel volt, kértünk volna korábbi eredményeket, ott azt mondták, hogy 
csak a hivatalnak küldhetik meg, kérem a polgármester urat, és jegyzıasszonyt, ebben legyen a 
segítségünkre. 
Bazan Tibor: Én voltam az ötletgazda. Jelen voltam én is a vízmintavételen, kértem a képviselıt, de ı 
csak a megrendelınek adhatja át az eredményt. Hegyvári úr azt mondta, hogy nincs lehetıség kérni az 
eredményrıl. Testületi határozattal erısítsük meg az elküldendı levelet, hogy szeretnénk ebbıl a 
vízmintavétel vizsgálat eredményébıl kapni egy példányt. Kérjük a rekultivációs tervet is, ez 
mindenkinek kötelessége, hogy megismerje ezt. Az elızı kistérségi ülésen elmondtam ezt, ezzel 
mindenki egyetértett.  
Szovics Mihály: Ez a mi területünk, jogunk van nekünk is vízmintát vetetni? Van vízminta-bevizsgáló 
ismerısöm. 
Hajdú Éva: Nincs, ezek az ı kútjaik. 
Bazan Tibor: Üzemeltetı Aszód, tulajdon az aszódi önkormányzaté. Annyit lehetne, hogy a 
vízmintából hozzunk el mi is. Szovics Mihály bevizsgáltathatja. 
Szovics Mihály: Ha van ilyen lehetıség, hozzátok el, és segítek. 
Pintér Sándor: Van két állami tulajdonú kút, ami nem Aszódé. Abból kellene vízmintát venni. 
Bobál István: Támogatjuk, megrendeljük a vízminta vizsgálatát. 
Bazan Tibor: Tudomásunkra jutott, hogy a Galgamenti Viziközmő Kft-nek is van 4 kútja ott. 
Felvetettük, hogy lehetne-e abból venni vízmintát, a jelenlévık azt mondták, hogy abból csak a 
Galgamenti Viziközmő Kft. engedélyével lehet. 
Bobál István: A Galgamenti Viziközmő Kft. pedig a mi tulajdonunkban lévı kft, így az akadály 
elhárult.  
Csoma István: A Viziközmőnek törvényi kötelezettsége, hogy idıszakonként vízmintát vegyen. Az 
utolsó vízmintavételt kikéri a bizottság.  Az ÉKPM Hulladékgazdálkodási telep építésének a 
projektjéhez tartozik a rekultiváció? 
Bobál István: Nem annak a része. Szavazásra teszem fel, aki egyetért az alábbiak elfogadásával, 
kézfeltartással jelezze: A bizottság elnöke: Hajdú Éva  környezetvédelmi bizottság elnöke, Dr. 
Sápi Attila képviselı tag, Kliment Frigyes külsıs tag.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
93/2009.(VI. 30.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az aszódi 
szeméttelepen történt szemétégetések és a rekultiváció folyamatának vizsgálata céljából 
ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke: Hajdú Éva  környezetvédelmi bizottság 
elnöke, Dr. Sápi Attila képviselı tag, Kliment Frigyes külsıs tag. A képviselıtestület 
felhatalmazza a bizottságot, hogy az ügyek kivizsgálása céljából folytasson tárgyalásokat az 
aszódi polgármesterrel és az aszódi GAMESZ vezetıjével, valamint tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
 Hajdú Éva KVB elnöke 
Határid ı: azonnal 



 
5./ KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat - Közbeszerzési eljárás   elindítása, 
bíráló bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
Bobál István: -ismerteti az elıterjesztést- Ha a mai napon elfogadjuk ezt, a szakértı holnaptól beírja a 
határidıket, dátumokat. Megtörténik az elsı feladása a közbeszerzési felhívásnak, majd megjelenik a 
közbeszerzési értesítıben, jöhetnek megvásárolni, majd tehetnek ajánlatot. Hosszú egyeztetések után 
született meg az anyag.  
Csoma István: A dokumentáció megvásárlása 30eft, ez törvényi kötelezettség által lett ennyi? 
Bobál István: Ez módosulhat. Ha magasra tesszük a mércét, kevesebben veszik meg.  
Szovics Mihály: 30eFt-ért senki nem gondolkodik. 
Csoma István:Javaslom, hogy ez az összeg 150-200eFt között legyen. 
Lukesné Csábi Ágnes: Mivel hiányoznak a határidık, a testület felhatalmazza a szakértıt, hogy ezt a 
holnapi nap folyamán írja bele.  
Fercsik Tibor :Mi a menete? 
Bobál István: Közbeszerzési felhívás szövegét ha elfogadjuk, akkor 2-án elküldi az elsı felhívást, 8 
nap múlva értesítés jön, hogy elfogadták vagy hiánypótlás kell. Kb. augusztus 20-án lehet bírálni, 
szeptember-október-novemberben a nagyját el tudják végezni a munkát, 2010 augusztus 31-ig kell 
lezárni a munkát, átadni, elszámolni.  
Szovics Mihály:Milyen munkák lesznek elvégezve? Széchenyi utcai problémák is meg lesznek oldva? 
Bobál István: 15 km vízelvezetést jelent, megtervezték, melyik utcák fontosak a csapadékvíz-
elvezetés szempontjából. Hét  elvezetést készítenek, kiépítik a fontosnak ítélt utcákat. Ez nem fedi le 
az összes utcát, mert nem fér bele. Elkészítettük erre a tervekre a vízjogi létesítési engedélyt.  
Szovics Mihály: Széchenyi utcákban, Tószeg-ben problémákat jeleztek. 
Bobál István: A Tószög benne van, a Széchenyi utca fölött elviszik a 7. lefolyóhoz. Amely utcák 
nincsenek benne, ott meg tudjuk azt nézni, milyen szükséges intézkedések kellenek.  
Bazan Tibor: Az Általános iskola oldalán zárt lesz, vagy nyitott? Mert aggódó szülık megkerestek, 
hogy lehetne-e a másik oldalon járdát csinálni, hogy ott járjanak az iskolás gyermekek, hogy nagyobb 
biztonsággal engedjék a szülık a gyermekeket az iskolába. Tehát, lehet-e ott járda, ha zárt lesz a 
csapadékvíz-elvezetés? 
Bobál István: Ennek semmi akadálya.  Akinek van ilyen javaslata, a kivitelezés elıtt tegye meg. Az 
építı jellegő észrevételeket szívesen fogadjuk.  
Szovics Mihály: Annak idején két felhıszakadás volt, javasoltam, legyen utcafórum a Széchenyi 
utcában. Ez nem került meghallgatásra.  
Bobál István: Beszéltünk a lakosokkal, a Széchenyi utcának nagy %-át kitakarítottuk, dugulást 
megszüntettük, árkot tisztítottunk. A Széchenyi utcára rázúduló víznek az 1/3-a fog elmenni.  
Bazan Tibor: Bontási munkáknál átereszek, hidak 508 db. A hidak is elbontásra kerülnek? 
Ugyanolyan állapotban lesz visszaállítva? 
Bobál István: Jobb állapotban. A lakosság türelmét fogjuk kérni, mert lesz olyan, hogy kocsival nem 
tudunk beállni. Teljes körően fel lesz tárva a vízelvezetés. 
Csoma István: A II.2.1.pontban a m3-t javaslom m2-ben is jelenjen meg.  
Szovics Mihály: Oda kell figyelni a köztartozásra, mert ha olyan vállalja be, akinek köztartozása van, 
pályázatot lehet bukni., és akinek 5 éven belül 250Mft-os munkája nem volt. Ez kitétel. 
Bobál István: Elıfinanszírozás van. Csak olyan jelentkezzen, aki ezt tudja finanszírozni.  
Szovics Mihály:. A Fejlesztési és Pályázati Bizottság bele sem tekinthetünk a pályázatokba? Zárt 
borítékban lesz, csak a bíráló bizottság véleményezheti ezt? 
Lukesné Csábi Ágnes:  A testület megválasztotta az Eunitas Kft-t, aki közbeszerzési szakértı, ık 
közremőködnek végig, illetve dr. Polányi Tamást bízta meg a testület, ellátja az egész projektnek a 
jogi felügyeletét. Törvényi elıírások vannak. A bíráló bizottság készíteni fog szakértıi anyagot, a 
képviselı-testület elé terjeszti, írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 
Bobál István: A bírálóbizottság elıterjeszti az ı általa jónak tartott anyagot és a testület elé 
hozza.  
 



Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával az alábbi módosításokkal, kézfeltartással jelezze: 
- Az ajánlati díj a leírt anyagban foglaltak helyett 140.000.-Ft + ÁFA 
- A II.2.1. bekezdésben lévı betonburkolati m3-eket egészítse ki m2 mennyiségekkel. 
- A közbeszerzési jogi szakértı az Eunitas Kft-vel együttmőködve a felhívásból még hiányzó 
határidıket, határnapokat a képviselı-testület döntése után azonnal pótolja, valamint a 
közbeszerzések tanácsa által elıírt esetleges hiányosságokat határidıben elkészíti. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
94/2009.(VI. 30.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Hévízgyörk 
belterületi vízelvezetésének korszerősítésére, bıvítéséhez szükséges közbeszerzési eljárást 
elindítja.  
 
1./ A közbeszerzési eljárás nemzeti, egyszerő, nyílt. 
2./ A képviselı-testület  az elıterjesztés mellékletét képezı egyszerő eljárás ajánlattételi 
felhívását jóváhagyja a következı módosításokkal: 
- Az ajánlati díj a leírt anyagban foglaltak helyett 140.000.-Ft + ÁFA 
- A II.2.1. bekezdésben lévı betonburkolati m3-eket egészítse ki m2 mennyiségekkel. 
- A közbeszerzési jogi szakértı az Eunitas Kft-vel együttmőködve a felhívásból még 
hiányzó határidıket, határnapokat a képviselı-testület döntése után azonnal pótolja, 
valamint a közbeszerzések tanácsa által elıírt esetleges hiányosságokat határidıben 
elkészíti. 
 
3./ A képviselı-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a Közbeszerzési 
Szabályzatban foglalt feladatait lássa el. Ennek alapján: ajánlatok bontása, elbírálása, a 
képviselı-testület – a közbeszerzési eljárást, lezáró döntést meghozó testület – részére írásbeli 
szakvélemény és döntési javaslat elkészítése, jegyzıkönyv készítése, és egyéb a közbeszerzési 
szabályzatban foglalt feladatok ellátása. 
4./ A képviselı-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 
Elnök:       Bobál István polgármester 
Elnök-helyettes:    Fercsik Tibor FPB elnöke 
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértı: Csoma István alpolgármester 
Pénzügyi-szakértı:    Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı 
Közbeszerzési-jogi szakértı:   Dr.Polányi Tamás  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Dr.Polányi Tamás ügyvéd 
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezetı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal, ill.  folyamatos 
 
 
6./Egyebek 
 
Bobál István: Tájékoztatom a testületet a szalai meghívóról, Pest megyei települések 
találkozójára.  Anyagi támogatást is kérnek. Fogjuk ezt támogatni, ha ez szükségesnek látszik. 
Kötelezettségvállalás: A német testvérvárosi kapcsolatok ápolása érdekében az iskolások 



buszköltsége 490eFt-ba került, ezt nagyban fedezi az elızı testvérvárosi pályázaton nyert 
összeg. Edda koncert színpadjára 480eFt volt a megrendelés, elızenekar 50eFt volt. Ez a kettı 
benne van a költségvetésben.  
Kliment Frigyes ÖNYE: Elızı ülésen a közúti forgalomszámlálásról volt szó, ezzel 
kapcsolatban még nem léptünk. Parlagfő virágzás van, mindenki a saját tulajdonában végezze 
el a mentesítést.  
Bobál István:  A Környezetvédelmi bizottság megszervezi a parlagfő-mentesítést, kiküldjük a 
lakosságnak. A forgalomszámlálást, mi, testületi tagok 2 óránként felvállalhatjuk ezt. 
Javaslom ezt.  
Ifj. Petı Ferenc:Sokan megkerestek, hogy gondok voltak az EDDA jegy árának a 
megállapításával. Kevesen voltak. Muszáj-e ezeket a rendezvényeket ilyen összegben 
meghirdetni? Vagy az a cél, hogy györkiek ne látogassák ezeket a rendezvényeket. 
Bobál István: A testület nagytöbbsége elfogadta ezt. Javaslat lehet, hogy módosítsuk valamit, 
ha valami hiba volt, de ha olcsóbbra vesszük a jegyárat, ráfizetéses lesz. A faluünnepen 
ajándéknak szántuk a lakosság részére az elıadásokat. Erre a kulturális programra a testület 
többet nem szavazott meg. Aki ott volt és látta a hangulatot, nem így nyilatkozik. 
Ifj. Petı Ferenc: Megint bírál. Engem megkerestek, én közöltem ezt. Lehet, hogy a hangulat 
jó volt, csak kevesen voltak. 
Bobál István:A pontos számokról fogom tájékoztatni a lakosságot. A testület a hévízgyörki 
embereket képviseli. A testület által megszabott összegnél nem fog többe kerülni egyetlenegy 
rendezvény sem. Aki úgy gondolja, hogy kevesen voltak, látogasson ki legközelebb. 
Szovics Mihály: Mikor volt a megbeszélés, felvetettem ott is, hogy ki lettek zárva azok a 
családok, akik meg szerették volna nézni a focistákat, és csak 3000.-Ft ellenében mehettek be. 
Sok visszhangja volt ennek. A focin mennyien voltak? 
Pintér Sándor: Ez a foci a rendezvény része volt. Ebben a fociban azok vettek részt, akik 
befizették a nevezési díjat, a mellé kaptak egy résztvevı jegyet.  
Szovics Mihály: Akkor önprodukció volt? Nem nyilvános volt? Ez a falunak a hangja. 
Többen jelezték ezt. 
Bobál István: Voltak labdarúgó mérkızések, volt gálameccs. Amikor a napirendeket 
jeleztem, akkor elmondjátok, hogy az egyebekben az Edda-koncertet szeretnétek 
megtárgyalni, a testület elfogadja, akkor tárgyalunk róla. De így nem, hogy az egyebekben 
mindenfajta elızetes bejelentés nélkül tárgyalunk róla. Nem lehet megtenni, hogy 700 ember 
ott van 19.órakor és kiküldünk mindenkit, vagy elkezdek belül jegyet ellenırizni. Ez több 
milliós rendezvény volt, azt kérem, hogy aki ilyen rendezvényre el akar jönni, az szíveskedjen 
támogatni bennünket azzal, hogy megveszi a jegyet. A faluünnepen kívül több ingyenes 
rendezvényt nem tudunk tartani. Tavaly bejöttek a gyerekek a rendezvényre ingyenesen, kb. 
70-en a szülık leültették maguk mellé, és 70 ember, aki megvette a jegyet, nem tudott leülni. 
A rendezvény benne van a költségvetési keretek között. 
Szovics Mihály: A focisták, mővészek sem ingyen jöttek le, a község pénzén jöttek le, a 
hévízgyörkiek megtekinthették volna. 
Bobál István: Annak a pénzén jött le, aki megvette a jegyet. Erre a falu nem biztosított pénzt.  
Szovics Mihály: Megbeszélés volt, lementem 7. órára. Forgatókönyvet megbeszélte 
polgármester úr. Mindenki megkapta a titulust, csak én nem, hogy ki mit fog csinálni. Segítı 
szándékkal mentem le. 
Kovácsné Toldi Ildikó: Nem kell személyeskedni, én sem kaptam meg a titulust, 
megkérdeztem, mi a dolgom. Azt mondta polgármester úr, hogy házigazda módján járkáljunk 
a pályán, én ezt meg is tettem.  
Fercsik Tibor: További elıadásokkal kapcsolatban:  én is szóvá tettem a megbeszélésen, 
hogy nem jó döntés, ha nincs gyerekjegy. Megértem, ha színházi elıadás van és ülıhelyek 
vannak, de szabadtéri rendezvényen vétek a gyerekektıl jegyet szedni, mert több bevételtıl 



esik el a rendezı. Sokan család így el sem ment.  
Ifj. Petı Ferenc:A hévízgyörki önkormányzat mennyit profitált ebbıl? 
Bobál István: Nullszaldós volt, és tudtunk Hévízgyörkre hozni egy ilyen rendezvényt.  
Szabó Csaba Polgárırség: Sok ember visszafordult, aki a focira jött volna, de Eddát nem 
akarták megnézni. 
Bobál István: Az észrevételeket a következı rendezvényeken be fogjuk építeni. Én úgy 
gondolom, hogy az elégedettség nem volt rossz.  
Ha más hozzászólás nincs, az ülést ezennel bezárom, megköszönöm a részvételt. 
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