
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 15092-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 2-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 

 
123/2015. (VII. 2.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Alapszabályának módosítására 
Előadó: vezérigazgató 

 
2. Előterjesztés értékeink kezelésének megszervezésére. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés alapító okirat módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
5. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek 
felülvizsgálatáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási 
programban való együttműködésről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes 
útfelület építése tárgyában. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 
9. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő 
rendezésére vonatkozó javaslatáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
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10. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 
11. Előterjesztés a 2015 évi közterület felújítási keret felhasználására 
vonatkozóan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 
12. Előterjesztés kártékony galambok befogásának előkészítésére. 
Előadó: jegyző 
 
13. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével 
kapcsolatosan. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
14. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
15. Válasz interpellációkra és kérdésekre: 
a) Válasz a haszonállatok tartásával kapcsolatos interpellációra. 
b) Válasz az Isonzó utcai régi játszótér területrendezésével 
kapcsolatos interpellációra. 
c) Válasz leszakadt ág levételével kapcsolatos interpellációra. 
d) Válasz az extrém pálya létesítésével kapcsolatos kérdésre. 
e) Válasz a kerékpárutak felfestésével kapcsolatos kérdésre. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
városfejlesztési irodavezető-helyettes – főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Alapszabályának módosítására.) 

 
124/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt tulajdonosi jogainak gyakorlója az 
Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását elfogadja.  
 
Határidő:- 
Felelős: vezérigazgató 
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125/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt tulajdonosi jogainak a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő:- 
Felelős: vezérigazgató 

 
(Előterjesztés értékeink kezelésének megszervezésére.) 

 
126/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, valamint az ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. 
(IV.16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján megbízza 
a Bocskai István Múzeumot a helyi értékek kutatásának és nemzeti 
értékké nyilvánításának megszervezésével, melyhez 1.500.000 forint 
támogatást biztosít a költségvetés tartalékából.  
 
Határidő: 2015.07.15., illetve folyamatos 
Felelős: jegyző, illetve múzeumigazgató 
 

(Előterjesztés alapító okirat módosítására.) 
 

127/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszló Egyesített 
Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát és a 2. számú 
mellékletben kiadott Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő: 2015. július 2., illetve értelemszerűen.  
Felelős:   jegyző, intézményvezető 

 
(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével – a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 

A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 6.320.974 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.661.959 eFt működési célú bevétellel, 
    4.597884 eFt működési célú kiadással és 
         64.075 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
        809.015 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    1.723.090 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  914.075 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 
január 1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
(Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015.(VII. 02.) rendelete a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti  
alapellátásokról szóló 

19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes 
gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
19/2008. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 
szövege az alábbira módosul: 
 
„Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, középfokú és 
felsőoktatási intézmény nappali, magántanulói és ifjúsági tagozatán 
tanuló ha: 
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy 
b) egyedülálló szülő esetén, ha a jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a Szt. 
4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem rendelkezik.” 
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

E rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015.(VII. 02.) rendelete 

aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
8/2015.( II.19. ) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontjában 
és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) 
bekezdésében,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) 
bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 
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1.§ 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.19.) 
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-ának szövege az 
alábbira módosul: 
 
„E rendelet hatálya kiterjed szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) 
bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § -ban meghatározott, 
Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói 
bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.” 
 

2.§ 
 
A R..13. § (6) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
 
„A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának 
feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja 
meg 
a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 275 %-át, 
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 225 %-át és a rendelet 13.§ (1) bekezdésében felsorolt 
rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.” 
 

3.§ 
 
A R. 13. § (8) bekezdése szövege az alábbira módosul: 
 
„ A Bizottság méltányosságból eltekinthet a (2)-(6) bekezdésben 
foglaltaktól és rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a 
többletkiadással járó hosszantartó betegség, baleset, haláleset, 
gyógyászati segédeszköz, vagy a kiskorú gyermek ellátásához és/vagy 
nélkülözhetetlen háztartási berendezés pótlásához, lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjtartozása van, a lakás 
rendeltetésszerű használatához szükséges javítások, munkálatok 
elvégzésére szolgáló támogatás.” 

 
4. § 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet 2015. július 05. napjával lép hatályba, azzal, hogy a 
rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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(Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról.) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (VII. 02.) rendelete 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek  

meghatározásáról szóló 19/2010.( XII. 16.) rendeletének  
módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. tv. 152. §. /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületénekIgazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-ában szereplő 1. 
számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet 2015. július 05. napjával lép hatályba. 
 

(Előterjesztés támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási 
programban való együttműködésről.) 

 
128/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
a) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Baptista Szeretetszolgálat Országos Támogatott Lakhatás 
Intézményének (4200 Hajdúszoboszló, Déli sor 18.) haszonkölcsön 
szerződés keretében, térítésmentesen a tulajdonában lévő a 
valóságban 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. szám alatti 6219 
hrsz. nyilvántartott ingatlant 5 év időtartamra átadja kizárólag 
támogatott lakhatás szakosított szociális ellátás biztosítására. 
 
b) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti 
ingatlanban,  - a  támogatott lakhatás szociális szolgáltatás 
biztosítása mivel működési engedély köteles - a működési engedély 
megadásához előírt szakhatósági feltételek biztosítása, a felújítás, 
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átalakítás a működtető (Baptista Szeretetszolgálat Országos 
Támogatott Lakhatás Intézmény) feladata, valamint ezen cél 
megvalósításához előírt átalakítási munkálatokhoz, a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja. 

 
c) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Országos 
Közfoglalkoztatási Mintaprogramjának keretén belül együttműködési 
megállapodás jöjjön létre a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
mint partnerszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat Országos 
Közfoglalkoztatási Intézménye, mint főpályázó között. Az 
adminisztrációs terhek – négy hónap időtartamra - fedezetére a 
2015. évi városi költségvetés tartalékából 360.000.-Ft összeget 
elkülönít.  
 
d) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságot – 
mint szakbizottságot – hogy a közfoglalkoztatási munkacsoport 
számára meghatározza az általuk elvégzendő feladatok körét, 
szolgáltatást igénybevevő személyek jogosultsági feltételeit, és 
kötelezettségeit. 

 
e) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a feladatok végrehajtásával keletkező haszonkölcsön 
szerződés, megállapodás, hozzájárulások aláírásával.   

 
Határidő: 2015. szeptember 30. és folyamatos 
Felelős:   jegyző/irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület 
építése tárgyában.) 
 

129/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a pályázat benyújtását a Generali a Biztonságért 
Alapítvány által kiírt 100% finanszírozású „A közrend, közbiztonság, 
vagyonbiztonság, közlekedésbiztonság és a környezet védelmét 
szolgáló tevékenységek” témakörben, azon belül a II/3. LivingRoad 
útfelület építése tárgyában. Támogatás esetén a fejlesztést a 
Szilfákalja 12.sz. (Szolgáltató Ház) előtti kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen kívánja megvalósítani. 
 
Határidő: pályázati ütem szerint 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő 
rendezésére vonatkozó javaslatáról.) 
 

130/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúkerületi  és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 
az önkormányzat ellátási felelősségi körében és tulajdonában álló 
víziközmű-vagyonon 2014. évben elvégzett felújítási munkálatok 
értékének – bruttó 14.280.355,-Ft – a Zrt. Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatával szemben fennálló tartozásában - 
kompenzációként - történő beszámítását.   
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.) 
 

131/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri 
utcabútorok beszerezését.  
 
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t bízza meg. 
 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a 2015 évi közterület felújítási keret felhasználására 
vonatkozóan.) 

 
132/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi városi költségvetésben a közterületek felújítása (járda) 
pénzügyi keret terhére támogatja az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglalt felújítási munkálatok elvégzését. 
A kivitelezői ajánlatok ismeretében felhatalmazza a Polgármestert a 
költségek szükség szerinti átcsoportosítására és az esetleges 
műszaki tartalom csökkentésre. 
  
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
megtételére felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
  
Határidő:   - 
Felelős:    jegyző  
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(Előterjesztés kártékony galambok befogásának előkészítésére.) 
 

133/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
megbízza a jegyzőt, hogy a kártékony galambok befogásának 
előkészítésére közeli helyekről kérjen további ajánlatokat és ennek 
eredményéről készítsen újabb előterjesztést. 
 
Határidő:2015. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével kapcsolatosan.) 
 

134/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
idegenforgalmi adó mértékének vonatkozásában - a jelenlegi 
jogszabályok, támogatási környezet ismeretében - nem kíván 
módosítani, a 2016. évi idegenforgalmi adó mértékét a 2015. évi 
szinten kívánja tartani. 
 
Határidő: 2015. december 2. 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 

135/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
 

(Válasz a kerékpárutak felfestésével kapcsolatos kérdésre.) 
 

136/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás 
Kálmán a kerékpárutak felfestésével kapcsolatos kérdésére adott 
választ elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Válasz interpellációra.) 
 

137/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás 
Kálmán diákmunka-programmal kapcsolatos interpellációjára adott 
választ elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 4. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


