
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 27301-1/2012. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
megbízásáról.) 

 
160/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi LXV. 
törvény 9.§ (4) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz..) magasabb vezetői 
beosztásának ellátásával 2013. január 1-től,  2013.  december 31-ig Gurbán 
György urat (4031 Debrecen, Vág u. 3/6.) bízza meg. 
 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 8. fizetési fokozatában 161.600.-Ft-
ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 280%-ában, azaz 56.000.-Ft-ban, 
havi illetményét összesen 217.600.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda vezetőjét a 
vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív intézkedések 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2012. december 14., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző 
 

(Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012.(XI.15.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012.(II.23.)számú rendelet módosítására 
 

1. § 
 
A 2012. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az 
alábbira változik: 
„A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés főösszegét 7.627.295 eFt-ban, 
a bevételek és kiadások egyenlegét 
   5.192.689 eFt működési célú bevétellel, 
   5.192.689 eFt működési célú kiadással és 
 
   2.184.554 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
   2.434.606 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    - 250.052 eFt felhalmozási egyenleggel, 
így 250.052 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
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2. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-
től a 2012. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
 

(Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
végrehajtásáról.) 

 
161/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első 
háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó 
negyedévben is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
 

(Előterjesztés a 2013. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására.) 
 

162/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 
2013. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (1. sz. melléklet) 

 A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 
gazdasági Bizottság végzi. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködő: jegyző 

belső ellenőrzési vezető 
Határidő:  2013. december 31. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. (2. sz. melléklet) 
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 
gazdasági Bizottság végzi. 

 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  polgármester 
Közreműködő: jegyző 

belső ellenőrzési vezető 
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(Tájékoztató a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapjainak 
meghatározására.) 

 
163/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendelet újraalkotása tekintetében a tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  2012. december 2. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának 
módosításáról.) 

 
164/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

  Kiegészül: 
Az intézmény feladat ellátási helye: 4200 
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. 

Neve: 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium 

Neve: 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium és 
Diákszálló 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:  
559000 Egyéb szálláshely-
szolgáltatás 

 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:  
559000 Kollégiumi szálláshely 
szolgáltatás, Egyéb szálláshely 
szolgáltatás 

Alaptevékenysége:  
A módosított 1993. évi LXXIX. tv. 32. 
§ és a 68. § 1-4. bek. alapján 
diákotthoni, kollégiumi ellátás. Egyéb 
szálláshely-szolgáltatás. TEÁOR 
szám: 55. 90 
 

Alaptevékenysége:  
Köznevelési feladat:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 17. § és  52. § alapján 
diákotthoni, kollégiumi ellátás. Egyéb 
szálláshely-szolgáltatás. TEÁOR szám: 55. 
90 

Az alaptevékenység szakfeladatai 
2011. január 1-től: 
 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2012. 
november 16-tól: (Kiegészül) 

 552002  Sportolók részére nyújtott 
edzőtábori szálláshely szolgáltatás 

 562100  Rendezvényi étkeztetés 

 562915  Sportolók edzőtábori 
étkeztetése 

 562916  Üdülői, tábori étkeztetés 

 889921  Szociális étkeztetés 

Működési köre:   
Megyei beiskolázási körű 

Működési köre:   
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. .törvény alapján 
közalkalmazottak. 
Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazottak. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. 
 
 
 

 Az intézmény feladatellátási helye:  
4200. Hajdúszoboszló Gönczy P. u. 15. 

Feladatellátást szolgáló vagyon: Feladatellátást szolgáló nemzeti 
vagyon: 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 
............. 
Az intézmény a tevékenységét a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv, a kapcsolódó rendelkezések és az 
Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény előírásainak 
betartásával köteles végezni. 
 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 
............. 
Az intézmény a tevékenységét a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a 
kapcsolódó rendelkezések és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény előírásainak betartásával köteles 
végezni. 

Maximális gyermek-, tanuló 
létszám: 206 fő  
A kollégiumba felvett tanulók 
foglalkozásra történő beosztása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 68. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint a tv. 3.sz. 
melléklete által előirt tanulócsoport 
létszámhatárok betartásával történik. 
Ettől eltérni csak a II. rész 7-8. 
pontjában meghatározottak szerint, a 
Ktv. 95/a § (8). bek alapján lehet. 

Maximális gyermek-, tanuló létszám:  
206 fő 
A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra 
történő beosztása a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. 52. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint a 
tv. 4.sz. melléklete által előirt tanulócsoport 
létszámhatárok betartásával történik. Ettől 
eltérni csak a II. rész 7-8. pontjában 
meghatározottak szerint, a Ktv. 95/a § (8). 
bek alapján lehet. 
 

 
Határidő:  2012. december 14. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői 
teendőinek ellátásáról.) 

 
165/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi 
LXXIX tv. 102. § (2) e) pontjában biztosított jogkörében eljárva Szandai Kázmér 
úrnak, a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 44.) igazgatójának  magasabb vezetői megbízásáról 2012. 
november 12. hatállyal való lemondását tudomásul veszi.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában 2012. november 12-
től a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § 16. bekezdés alapján az 
intézményi szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési 
rend szerint az általános igazgatóhelyettes látja el a magasabb vezetői 
feladatokat. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős:  jegyző  

 
(Előterjesztés belterületbe vonásról (Fazekas Mihály utca).) 
 

166/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületbe 
vonja Hajdúszoboszlón 
a 10101/2 hrsz. alatti 1442 m2 területű külterületi beépítetlen területet 7783 
hrsz. alatti belterületi beépítetlen területként, 
a 10101/3 hrsz. alatti 71 m2 területű közterületet 7789 hrsz. alatti közterületként, 
a 10102/2 hrsz. alatti 1297 m2 területű külterületi beépítetlen területet 7784 
hrsz. alatti belterületi beépítetlen területként, 
a 10107 hrsz. alatti 1352 m2 területű külterületi beépítetlen területet 7785 hrsz. 
alatti belterületi beépítetlen területként, 
a 10110 hrsz. alatti 890 m2 területű külterületi beépítetlen területet 7786 hrsz. 
alatti belterületi beépítetlen területként, 
a 10113/2 hrsz. alatti 2200 m2 területű külterületi gazd. ép. és udvar területet 
7787 hrsz. alatti gazd. ép. és udvarként, 
a 10115/2 hrsz. alatti 1172 m2 területű külterületi beépítetlen területet 7788 
hrsz. alatti belterületi beépítetlen területként. 
 
A fenti változtatással a város belterülete 8424 m2 területtel nő, a 71 m2 
közterületet a város térítésmentesen átveszi. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző  

 
(Előterjesztés a településrendezési tervek K-4 jelű módosításának szakmai 
egyeztetéséről.) 

 
167/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
településrendezési tervek K-4 jelű módosításának szakmai egyeztetése során 
felvetődött kérdésekre adandó főépítészi válaszokkal. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
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(Előterjesztés vagyoni ügyekben: Hungarospa Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelméről.) 
 

168/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja a HUNGAROSPA Zrt. fejlesztéseként a 2475/6, 2475/7 és 
2475/18 hrsz.-ú ingatlanokat érintő gyalogos aluljáró engedélyeztetéséhez és 
kivitelezéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 16. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés vagyoni ügyekben: Starzynski János ingatlanvásárlási kérelméről.) 
 

169/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 
129/6 hrsz.-ú ingatlan (volt törmelék lerakó) területének telekalakításához oly 
módon, hogy a 132 és 133 hrsz.-ú ingatlanok Észak-Nyugati végeiben 
keletkező - egységes telekhatárral - önálló ingatlanrész kialakuljon, továbbá a 
kialakuló ingatlanrész forgalomképtelenből – forgalomképesbe történő 
átminősítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 16. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés vagyoni ügyekben: a Nyugati sor 52. szám előtti ingatlanrész 
tulajdonjogának rendezéséről.) 

 
170/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 7640/20 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan – mely 
valóságban a Nyugati sor megnevezésű közterület – Helyi Építési Szabályzat 
szerinti ingatlanrészének tulajdoni jogviszony rendezése érdekében az alábbi 
határozatával: 
 
Hozzájárul az ingatlanrész értékesítéséhez 189.680.- Ft-os eladási áron mely 
tartalmazza: az eredetileg ingatlanforgalmi szakértői vélemény szerinti 2.080.- 
Ft/m2 árral számolt 64.480.- Ft vételárat, továbbá a telekalakítás 84.000.- Ft-os 
geodéziai munkarészét, és az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéssel 
kapcsolatos költségeket, ami 41.200.- Ft. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul az érintett ingatlanrész telekalakítás utáni 
forgalomképtelenből forgalomképesbe történő átminősítéséhez. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 16. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi feladat-
ellátásának lehetőségeiről.) 

 
171/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által már 
elfogadott határozati javaslatot és a jelenleg társulásban ellátott feladatok 
ellátásával kapcsolatban az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
 
a jövő év vonatkozásában, 2013. január 1-től június 30-ig társulásban kívánja 
ellátni az alábbi feladatokat: 
– szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok 

(a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ útján); 
– egészségügyi feladatok (kistérségi orvosi ügyelet); 
– belső ellenőrzés; 
– területfejlesztéssel összefüggő feladatok; 
– közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok; 
– munkaszervezet takarékos működtetése. 
 
Határidő: 2012. december 31., ill. 2013. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés a városi úthálózat rövidtávú (2012-2016.) fejlesztési koncepciójáról.) 

 
172/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és 
egyetért a Hajdúszoboszló városi úthálózat rövidtávú fejlesztési koncepciója 
2012-2016. című szakértői anyagban foglaltakkal. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

(Előterjesztés közterületi játszóterek felülvizsgálatával kapcsolatosan.) 
 

173/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Vg 
Zrt.-t, hogy  
- Hősök tere 21. szám mögött, 
- Galgócz sor, 
lévő játszótereket zárja be addig, amíg az önkormányzat költségvetése 
megfelelő fedezetet nem biztosít a szükséges átalakítások és felújítások 
elvégzésére. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Vg 
Zrt.-t, hogy  
- Szilfákalja 20. szám mögött, 
- Rákóczi utca 116. szám előtt 
lévő játszóterek esetében a szükséges átalakításokat és felújításokat tegye 
meg, az előterjesztésben leírtaknak megfelelően, ezt követően a jegyző a 
játékok újbóli ellenőrzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés szerződés módosítására - csapadékvíz elvezetés 2011 -) 

 
174/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Városgazdálkodási Zrt-vel csapadékvíz elvezetés fejlesztések megvalósítására 
2011. május 02-án létrejött, 2012. július 05-én módosított Vállalkozási 
szerződés teljesítési véghatáridejét 2013. május 31. napjára módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
Vg.Zrt. vezérigazgató 

 
(Előterjesztés pályázati lehetőségekről – KEOP-2012-5.5.0/B. -) 

 
175/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi 
ki az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” megnevezésű KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra a 
Polgármesteri Hivatal épületeinek tervezett felújítását célzó pályázat 
benyújtására. 
Utasítja a jegyzőt, a pályázati felhívás megjelenését követően készítsen 
előterjesztést a konkrét pályázatról.  
 
Határidő: folyamatos, pályázati kiírás függvényében 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről.) 

 
176/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület támogatja az alább felsorolt intézmények költségeinek 
2012. évi költségvetés „érintésvédelmi felülvizsgálatok” keretéből történő 
kiegyenlítését összesen bruttó 455.320,-Ft összegben: 
 
1. Járóbeteg-ellátó Centrum, a Tüdőgondozó épületére vonatkozóan 

(érintés-, tűz-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat) 
bruttó 114.808,- Ft 
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2. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 

(érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat) 
bruttó 99.212,- Ft 

 
3. Közgazdasági Szakközépiskola 

(érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat) 
bruttó 111.760,- Ft 

 
4. Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, az Ifjúsági Ház (Gönczi Pál 

u. 8.) épületére vonatkozóan 
(tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat) 
bruttó 57.150,- Ft 

 
5. Szent István parkban lévő árusítóhelyekre vonatkozóan 

(érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat) 
bruttó 72.390,- Ft. 

 
A fenti munkálatok költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó, bruttó 
544.680,- Ft keretösszeg erejéig a Képviselő-testület támogatja a Szent István 
parkban elvégzendő szabványossági felülvizsgálat által feltárt hibák javítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről.) 

 
177/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 

 
178/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP pályázat támogatásáról.) 

 
179/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető 
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rendszerének bővítése” című ÉAOP pályázat (kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11-
2011-0041) támogatására nyújtott 267.626.971.- Ft-ot igénybe kívánja venni, a 
pályázat megvalósításához szükséges kötelező tevékenységet, a 
könyvvizsgálatot saját erőből valósítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelmet nyújtson be a 
támogató felé a pályázat műszaki tartalmának szükség szerinti csökkentésére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                               Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester                        jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2012. január 10. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 

 


