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Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm |nyzal az OnkormriLnyzat tulajdon6ban 6ll6 nem lak6s
c6lj6ra szolgril6 helyisdgek b6rbeaddsrinak feltdteleir6l sz6l6 112013. (L 28.) onkormrinyzati
rendelet alapjrin hasznositja helyisdgeit.

A kijar6si korlStoz6sr6l sz6l6 7112020. (III.27.) Korm. rendelettel (a tov6bbiakban: Kij6r6si
Korm.r.) 6s az elet- 6s vagyonbiztonsdgot veszdlyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6
humdnj6rv6ny megel<izdse, illetve kcivetkezm6nyeinek elhririt6sa, a magyar 6llampolgarok
eg6szs6gdnek 6s 6let6nek me96v6sa drdek6ben elrendelt vesz6lyhelyzet sor6n teend6
int6zkeddsekr<il sz6l6 4612020. (m. 16.) Korm. rendelettel (a tovdbbiakban: Intdzkeddsi
Korm.r.) tisszhangban levdllel fordultam az d*ormtnyzati nem lak6sc6hl helyisdg bdrl6ihez
a veszdlyhelyzetb<il ered6 mrikdddsi neh6zsdgek felmdrdse 6rdek6ben.

Azon bdrkik, akiknek a tev6kenysdge a bdrlemdnyben a veszdlyhelyzet lenn6llisa alatt, a
bevezetett jogszab6tyi rendelkezdsek okrin sztinetel, a nett6 b6rleti dij lOo%-.inak t6rl6sdt
kerhetik 2020. dprilis l-j6t6l a vdszhelyzet fenndlltriig.
Azon bdrl6k, akiknek a tevdkenysdge a bdrlem6nyben a veszdlyhelyzet fennrilLisa alatt, a
bevezetett jogszab6lyi rendelkezdsek ok6n korlatozott, a nett6 b6rleti dij 50%-{inak tdrldsdt
kdrhetik 2020. 6prilis l-j6t<il a vesz6lyhelyzet fenn6llt6ig.

Afa visszaigdnyldsre jogosult tdrsas6gok, illetve magiinszemdlyek esetdn a nett6 b6rleti dij,
Afa visszaig6nyl6sre nem jogosult t6rsasrigok, illetve mag6nszem6lyek eset6n pedig a brutt6
bdrleti dij 6sszeg6t kell figyelembe venni a 100%-os illetve 50%os tcirl6s esetdn.

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilet6nek az Onkormiinyzat
vagyon6r6l 6s a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6s6r6l sz6l6 24/2009. (yI.
25.) rendelet (a tov6bbiakban: Vagyonrendelete) 15.$ szakasza szerint:

,, Behojthatatlctn kdveteldsekkel kopcsolalos fogalmi nteghatdrozdsok ds eljdrdsi szabdlyok
valumint lemondds a7 Ankorntdnyzut kbveteliseirdl

15 I (1) A KdpviselS-testtilet felhatalmazza o polgdrntestert, hogt az dnkormdnyzati rag)on
hasznosltdsdra, elidegenitdsdre vonatkozd szerzddisekben foglaltak megszegdse esetdn
megteg)e azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerzddds felbontdsdra vagt megsz ntetdsdre
irdnyulnak, illetve drvdnyesitse az Onkormdnyzat kr)veteldseit, idedrtve a birdsdgi eljdrds
meginditrisdt is.
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(2) Kdveteldsek azok a killdnfdle szdllitdsi, vdllalkozdsi, szolgdltatdsi is epdb szerzdddsekb6l
ered6, pdnz formdban (forintban) kifejezett fizetdsi igdnyek, amelyek az Ankormdnyzat dltal
mdr teljesitett, a szerzddd fdl dltal elfogadott, elismert termikdrtdkesltishez, szolgdltatds
teljesitdsdhez, visszatdritend6 tdmogatds nyiljtdsdhoz vag el6leg fizetdsdhez kapcsolddnak.

(3) A (2) bekezddsben foglalt koveteldselcrdl lemondani a (6) bekezdds szerint
mdltdnyossdgbdl lehet jelen rendeletben foglalt eljdrdsi szabalyok betartdsdval.
(4) Behajthatatlan koveteldsekfel lvizsgdlatdt ivente egyszer a zdrszdmaddst megel6z6en kell
elvdgezni.
(5) A behajthatatlan kAverclisek le[rdsdrdl drtdkhatdrra tekintet ndlk l a Gazdasdgi is
Pdnzilgti Bizottsdg a polgdrmester egtetdrtdsdvel dant. A kt;ltsigvetds elfogaddsdrdl szdl6
beszcimol6ban a polgdrmester tdjikoztaljq a KdpviselS+esttiletet a behajthatatlan
kdveteldsnek mindsitett, leirt dsszegrdl.
(6) Az Onkormdnyzat a behajthatatlan kdveteldsnek nem minds 16 koveteldseirdl teljesen vagy
rdszlegesen, mdltdnyossdgbdl, a mindenkori koltsdgvetdsi tdrvdnyben megdllapitott kis
asszeg kdvetelds irtikdnekfigelembe vdtelivel mondhat le.
(7) Az Onkormdnyzat kbveteldseirdl val6 lemondrisr6l, vagt mdrsdkldsdr1l a polgdrmesrer
dant
a) miltdnyosstigb6l, ha a kdvetelds egtedi irtdke a kdltsdgvetdsi torvdnyben megdllapitott kis
asszegti kavetelds drtdkdnek kdtszeresdt nem haladja meg,

b) kdz- is egtdb teriiletek megterheldsdvel, valamint nyomvonal jellegii ldtesitmdnyek
elhelyezdsdvel \sszefiiggdsben egtszeri korldtozdsi kdrtalan{tds elengedisdrdl, a 22. $ (7)
b e kezdd sb en fo glaltak s ze r int.
(8) Az Onkormdnyzat kdveteldseir1l val6 lemonddsrdl illetdleg mdrsdkldsdrdl - a (7) bekezdds

b) pontja is a (9) bekezddsben foglalt kivdtellel - a Gazdasdgi ds Pdnziigti Bizottsdg a
polgdrmester eg)etdrtdsdvel dont mdltdnyossdgbdl, ha a kavetelds drtdke a kdltsdgvetdsi
torvinyben megdllap[tott kis asszegii kavetel1s drtdWnek kdtszeresdt meghaladja, de nem dri
el annak atszdrdsit.
() )nkormdnyzati lakds bdrl1je, haszndl6ja dltal a lakdsbdrlettel dsszefiggdsben
keletkeztetett bdrmilyen jogc{men fenndll| tartozds, illetve Onkormdnyzatot illetd kdvetelds

mdrsdkldsdr1l, illeue tdrl|sdrdl az Egdszsdg gyi ds Szocidlis Bizottsdg a polgdrmester
eg)etdrtdsdyel dant mdltdnyossdgb'l, ha a kdvetelds egtedi drtdke a koltsdgvetdsi tarvdnyben
megtillapitott kis dsszegii kdvetelds irtdkdnek kdtszeresdt meghaladia, de nem dri el annak

a$zardsit.
t0 rmdn 'zat kt)vetelIseir 16 lemonddsrdl v0 rsikl sdrdl a

bekezddsben foslalt drtdkhatdr felett a Kdpvise16-testiilet ddnt.

(1 l) A mdltdnyossdg alkalmazdsdnak feltdtelei termdszetes szemdly esetiben:
a) ha a kdrelmezd ds a vele kazds hiiztartdsban dl6 kazeli hozzdtartoz1k egt JSre jutd havi

nett6 jovedelme (nyugd{ja) nem dri el az dregsdgi nyugd[j mindenkori legkisebb osszegdnek

hdromszorosdt. ds

b ) ingatl antul aj do nnal ne m r ende I kezi k.

(12) A kdrelmez1nek a mdltdnyosscig engedilyezdsire ironyuli kdrelntdhez csatolnia kell a
s1jitt ds a vele k,zds hdztartdsban dt6 kdzeli hozzdtartoz'nak a 30 napndl nem rigebbi
ntynkiiltatdi jAvedelemigozoldsdt, illetve nyugdij as esetdn a munkdltatdi it;vedelemigazolds
helyett vagt mellett az utolsd havi nyugd|szelvdnyt (postai szelvdnyt) vag a nyugd{j

folylszdmldra tdrtdnd utaldsa esetdn az utolsd havi bankszdmlakivonatot.
(13) Ha a kdrelmezdnek, valamint a vele kdzt)s hdztartdsban il6 kAzeli hozzdtartozdnak

munkajovedelemnek (nyugdifiavedelentnek) nem min1stild iavedelme van (pl. aszbndj'
szakkdpzdssel Ossze/iiggd juttatas, tarsadalombiztositds alapjdn jdrd elldtds, munkandlkiili
jitraddk, egib rendszeres pdnzbeli iuttatds, vdllalkoz6i kirdt, kamatjdvedelem,
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dr.folyamnyeresdg, osztalikjdvedelem), akkor kdteles ezen jovedelmekrdl sz6l6 postai
szelvdnyt, bankszdmlakivonatot, kiaddsi pinztdrbizonylatot, vagl egtdb, a jr)vedelem
igazoldsdra alkalmas dokumentumot csatolni.
(ll) Ha a kdrelmezdnek, valamint a vele kdzos hdztartdsban dl6 kt;zeli hozzdtartozdnak nincs
munkaltatdja, ds nem nyugdijas, valamint egtdb jr;vedelme sincs, akkor a kdrelmezd a
kdrelmdben nyilatkozik e tdnyrdl.
(15) Az )nkarmdnyzatot megilletf kdveteldsre rdszletfizetds, vagy fzetdsi halasztits
engeddlyezhetd, legakibb a rdszletfizetis engeddlyezisekor drvdnyes jegbanki alapkamat
megfizetdse mellett. A kdvetelis rdszletekben firtdnd megfizetdsire vagt halasztdsdra
vonatkozi feltiteleket k lon megdllapoddsban kell ragziteni, a megdllapoddsr\l sz616 dontis
meghozatala sor/tn a (6)-(9) bekezddsben foglalt drtikhatdrokat ds hatdskbrdket kell
alkalmazni. "

A Magyarorsz6g 2020.6vi kdzponti kdltsdgvetdsdrol sz6l6 2019.6vi LXXI. tv. 68.9. szakasza
alapjrin a kis 6sszeg[i kdvetel6s drtdkhatAra 100.000,- Ft.
Fentiek szerint, ha a kdvetelds drtdke a kdltsdgvetdsi tdrvdnyben megiillapitott kis dsszegii
kcivetel6s drt6kdnek dtszdrdsdt eldri vagy meghaladja, a Kdpviselo+estiilet jogosult eljArni.

A Vagyonrendelet 20.$ szakasza szerint:

,,A kdzvelelt ldmogalds
20. S 0 Kanercft Mmogatdsnak mindstilhet, ha az )nkormdnyzat a 14. $-ban foglaltak
alopjdn onkormdnyzati rag/ont kedvezmdnyesen dtenged, illetve az 6t megilletd bevdtelrdl
rdszlegesen lemond.
(2) Kanetut tdmogatdsokrbl a katelezettsdgvdllal6k (a katelezeusdgvdllaldst el6kdszitdk)
napraldsz nyilvdntartdst k()telesek vezetni. A kAzvetett tdmogatds tdnydL asszegszer sdgd4 a
tdmogatds alapjdul szolgdl6 szerz1dissel egltitt q ddntdst el kesz{td iroda vezetdje a dontdst
kavetden legkdsdbb 20 napon beltil a Koltsdgeftsi ds Pdnzilgti lroda rdszdre ktjteles
eljuttahi.
(3) A kanektt tdmogatdsok osszegdt, kedvezm,lnyezettjdt, a tdmogatds jellegdt ftalonr;sen
birleti dij, vdteldrcsakkentds, addelengedds, kedvezmdny) a szakiroddk kotelesek a
zarszamadds elkdszitdsdhez valamint a kal*dgvetis e16kiszitdsdhez a Koltsdgvetdsi ds

Pdnziigti lroda rdszdre irdsban eljuttatni, tdrg)a)et lovet1 janudr 20-ig. A 2. szdmi melldklet
szerint a kcimetett tdmogatdsok kimutqtdsdt a zdrszdmaddshoz csatolni kell.
(1) E rendelet l1-15. $-a alapjdn vdllalkozasok riszdre csekdly asszeg tdmogatds nyiljthat6,
amelyre vonatkozd rendelkezdseket az EK Szerzddds 87. is 88. cikkdnek a csekdly bsszeg ( n.

de ntinimis) tdmogatdsolcra val6 alkalmazdsar6l sz6l6 69/2001/EK bizottsdgi rendelet

tartolmazza. Ezen a jogcimen nem rdszes lhetnek tdmogaldsban a szdllitirsi dgazatban
tevdkenykedd vdllalkozdsok, tovdbbd a tdmogatds nem vehetd igdnybe mezfgazdasdgi illene
haldszati termikek el1dllitdsdhoz, feldolgozdsithoz vogt azok drtdkesitdsdhez, az exporthoz

kdn'etlen l kapcsol6d6 tevdkenysigekhez, valamint az import druk helyett hazai ltru
haszndl at dt6l filggd t dmogatds ok e s e t d be n.

(5) E rendelet hatdlya ald tartoz6, dllami tdmogatdsnak ntindsiil5 kdzvetett tdmogat/ts

nytijtasdnak fettdtele, hogt a tdmogatotl a tdmogatds nyujtdsdnak iddpontjdt megel6z6 3

dtben csekily asszegii tdmogotdsi jogc[men elnyert tdmogatdsainak tdmogatcistartalmo nem

hulaclja meg a 200 000 eurdnak ntegfeleld forintasszeget. A kedvezmdnyezettnek nyilatkoznia
kcll arr6l, hogt a tdmogatr)s odaitilisdt megel1zd hdrom dvben mekkora dsszegii csekily
a.;sze gii t d mo gatds b an r i s ze s til t.
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(6) Csekely osszegfr tdmogatdsi jogclmen ny jtott tdmogatdshoz kapcsolddd minden iratot az
odaitildst kovetd 10 dvig a tdmogatdst elnyerdnek meg kell 6riznie, etdl a tdmogatdst nytijt|
szerzddisben rendelkezni kell. "

A Vagyonrendelet 28.$ szakasza szerint:

,,Az Onkormtinyzat biTonyos adotoinak kijtelezd kbzzdtdteldre vonatkozd szabtilyok

28. { (1) Az <)nkormdnyzat altal, nem dnkormdnyzati szervnek nyujtofi nem normatlv
cdljellegfr, fejlesztdsi tdmogatdsok esetdben a kedvezmdnyezettek nevdt, a tdmogatas c6ljdt,
dsszegdt, tovdbbd a tdmogatdsi program megval1sittisi helydre vonatkoz| adatokat az
ankormdnyzat hivatalos honlapjdban kc)zzd kell tenni, legkdsfbb a dantds meghozataldt
kr)yetd hauanadik napig A honlapon legaldbb ot dvig biztositani kell az adatok
hozzdfdrhetdsdgdt.

(2) A kazzdtdtel mell6zhet6, ha a tdmogatds osszege az adott kdltsdgvetdsi dvben az adott
kedvezmdnyezett vonatkozdsdban eg,tbe szdmitva nem haladja meg a kettdszdzezer forintot.

(3) A kazzdtdtelre nem keriil sor, ha - az (l) bekezddsben meghatdrozott hatdridd el6tt - a
t/tmogatdst visszavonjdk vagt arrdl a kedvezmdnyezett lemond. "

Magyarorsz6g helyi dnkomrrinyzatair6l s2616 201 1. dvi CLXXXIX. t6rvdny (a tovSbbiakban
Mritv.) 42.$ 4. pontja szerint:

,,42. S A kipvisel5+est let hatdskdrdb1l nem ruhdzhati dt:
... ...1. a gazdasdgi program, a hitelfelvitel, a kandnykibocsdtds, a kOlcst)nfelvdtel vagy mds
addsstigot keletkezte6 karclezettsdgvdllalds, alapindnyi forrds dtvitele ds dtaddsa; "

Jeien eloterjeszt6s 1. sz. melldkletdben azon b6rlok szerepelnek, akikndl a Vagyonrendelet ds
a Mdtv. vonatkoz6 szakaszai alapj6n a Kdpvisel6+estillet ddntene a bdrleti dijkdvetel6s
elenged6s6rdl.

A katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se 6s Budapest Frivriros XVI. kertilet Onkormiinyzat
Kipviselo+esttiletdnek az cinkorm6nyzat szervezeti ds mrik6ddsi szabiiyzatdr6l sz6lo
1212017. (V. 19.) cinkorm6nyzati rendeletdnek m6dosit6siir6l sz6l6 1212020. 0V. 01.)
cinkornrdnyzati rendelete alapjdn a veszdlyhelyzet idejdn a d<int6st a Polgrirmester hozza meg.
Fentiekkel cisszhangban jelezni kiviinom, hogy a hatiirozatok a veszdlyhelyzet okozta krirok
enyhitdsdt szolgdljak, az ezen feliili k<ivetel6sek drv6nyesitdsdnek jogdt az Onkorm6nyzat
fenntartja.

K6rem a tisztelt Kdpvisel6 tovabbd Bizotts6gi tag asszonyt/urat, hogy az El6terjesztdsben
szeleplo hat6rozati javaslatot 2020. mdjus l2-6n 12 6r6ie ig6ny szerint dszrevdtelezni ds

vdlerndnyet a kovacspeter@bp 16.hu e-mail cimre megktildeni sziveskedj en



Hatdrozati javaslat I.t Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormanyzat Polgdrmestere -
a katasztr6favddelemr<il 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek
m6dosit6siir6l szol6 2011. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4)
bekezd6se alapj6n - fgy hatarozott, hogy:

A MIFAKER Termel6, Kereskedelmi 6s Szolgriltat6
Korl6tolt Felel6ss6gii Trlrsasdg (sz6khely: 1163 Budapest,
Ddbrdce u. 38.; cjsz.: 01-09-668207; k6pviseli: Mih6ly Szilvia
cdgvezeto) riltal benytjtott kdrelem alapjdn a Budapest Fov6ros

{VI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisek!+esttiletdnek az
Onkormiinyzat vagyoniir6l ds a vagyontargyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorkis6r6l sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelet 15.$ (10)
ponda alapj 6n a I 165 Budapest, Di6sy Lajos u. 22lD szim,
1058421401N3 hrsz alatti Tdrsash6zban ldvo 399,10m2
alapteriiletr.i, nem lak6s cdlu helyisdg, valamint a kdz6s
tulajdonb6l hozzA tartoz6 39911463-ad tulajdoni h6nyad, mint
nem lakisc6lri helyisdggel kapcsolatosan a 2020.04.01.-
2020.04.30. idoszakra vonatkoz6 nett6 521.156,-Ft/h6 b6rleti
dij kdveteldsr<il mdltdnyoss6gb6l lemond.
Kizdr6lag a jelen hat6rozatban foglalt k<ivetelds kertil
elengeddsre, az ezen feltili kdvetelds 6rvdnyesitdsdnek jogit az
Onkormrinyzat lenntartj a.

A Polgdrmester gondoskodik a t6mogat6s kdzzetltel6rol,
valamint a zdrszdmadds rdsz6re tdrt6no biztosit6sr6l.

Budapest F6v6ros XVI. keriileti 0nkormdnyzat Polg6rmestere -
a katasztr6fav6delemrol 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek
m6dositds6r6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tcirvdny 46. $ (4)
bekezddse alapj6n - [gy hatrirozott, hogy:

A Nassau Bay Ingatlan Szolg{ltat6 Korl{tolt Felel6ss6gii
Tfrsasdg (szdkhely: 1164 Budapest, R6di6 u. 15/A.; cjsz.: 01-

09-322323; ad6sz6m: 26290146-2-42; statisztikai sz6mjele:

26290146-8110-113-01; k6pviseli: Mezei Enrico Alexander
iigyvezeto onrill6an) 6ltal benytjtott kdrelem alapjan a Budapest

Fovdros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testi.iletdnek az

Onkormiinyzat vagyonrir6l ds a vagyontdrgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorldsdr6l sz6l6 2412005. (VI. 25.) rendelet 15.$ (10)
pontja alapj:in a l163 Budapest, Gondnok u. 1. sz6m alatti
103021 hrsz-rl 1085m' alapteriiletii ingatlan, mint nem lak6scdlt
helyisdggel kapcsolatosan a 2020.04.01.-2020.04.30. id6szakra
vonatkoz6 nett6 496.320,-Ft/h6 bdrleti dij kdvetel6sr6l
m6lt6nyossrigb6l lemond.

5

Hatirozati j avaslat IL:

Hatrirido: 2020. m6ius 14.

Felel6s: Kovrics P6ter polgrirmester
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Hatf rozati javaslat III.:

Budapest, 2020. m6jus 11.

A Polgdrmester gondoskodik a trimogat6s k6zzdt6teldr6l,
valamint a zarszdmadis rdszdre trirt6no biztosit6sr6l.

Hat6rido: 2020. m6jus 14.

Felel<js: Kov6cs P6ter polgrirmester

Budapest F6v6ros XVI. kertileti dnkormdnyzat Polgrirmestere -
a katasztr6lavddelemrol ds a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek
m6dositds6r6l sz6l6 2011. dvi CXXVIII. tdrvdny 46. g (4)
bekezddse alapjrin - rhgy hatrirozott, hogy:

A Rrikosmenti Waldorf Pedag6giai Alapitvfny (sz6khely:
1163 Budapest, Th<ikdly tt 13.; nyilvrintartdsi szAma: 0l-01-
0004694; kdpviseli: Szab6 Szilvia kurat6riumi elndk)
Tiind6rr6zsa Waldorf Ovoda (szdkhely: 1162 Budapest,
H6rsfa u. 58.; ad6szdma: 18197361-1-42; k6pviseli: Vercsek
Judit) 6ltal beny,rijtott kdrelem alapjrin a Magyarorszig helyi
onkormrinyzatair6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXX. tcirv6ny (a
tov6bbiakban MOtv.) 42.S 4. pontja 6s a Budapest F6vriros XVI.
keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testtiletenek az Onkormiinyzat
vagyondr6l ds a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorl6s6r6l sz6\6 2412009. (VI. 25.) rendelet 15.$ (6) pontja
alapjdn a 1162 Budapest, Hiirsfa u. 58. sziim alatti, 108812 hrsz-
I ingatlan, mint nem lak6sc6l[ helyisdggel kapcsolatosan a

2020.0 4.0 I .-2020. 04. 3 0. idoszakra vonatkoz6 brutt6 37 8.7 7 6,-
Ft/h6 bdrleti dij k<iveteldsrol m6lt6nyossdgb6l lemond.
Kizrirdlag a jelen hat6rozatban foglalt kdvetelds keriil
elenged6sre, az ezen felljli kdvetelds 6rvdnyesitds6nek jogill. az

0nkorm6nyzat fenntartja.

A Polgirmester gondoskodik a t6mogatds kdzzdtdlellrol,
valamint a zfuszixnadis r6sz6re t6rtdn6 biztosit6sr6l.

Hat6rid6: 2020. mdjus 14.

Felelos: Koviics P6ter polgiirmester

Kizrir6lag a jelen hatrirozatban foglalt k<jvetelds keriil
elenged6sre, az ezen feliili krivetelds 6rvdnyesit6s6nek joght az
Onkormrinyzat fenntartj a.

@y
Kovrics P6ter
polg6rmester
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T6rvdnyessdgi szempontb6l megfelelo

()/20u-
Dr. Csomor Ervin
legyzo

V6lem6nyez6sre javasolt Bizottsrig: Gazdasf gi 6s P6nziigyi Bizottsrig

Melldkletek:
1. sz. mell6klet - k6relmet benyrijtott bdrltik list6ja

t
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