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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. március
19-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Szekeres Máté tag jelezte távolmaradását.
Megállapítja a határozatképességet.

Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni
szeretnének valamit Módosítás a napirendi pontok között, a 3. napirendi pont a Göd Város
Önkormányzatának kezelésében lévő intézmények zöldfelületi költségvetése című, levéve a
tárgyalni kíván pontok közül.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítását.

Tervezett napirendi pontok:

1.) Közterület-felügyelet 2017. évi beszámolójának elfogadása (1-4.oldal)
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

2.) Környezetvédelmi Bizottság döntésének módosítása (5-6.oldal)
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

3.) Zöldfelületi kérelmek (7-14.oldal)
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

4.) A hódok által okozott kártételek és kezelésük (szóbeli tájékoztató)
Előterjesztés: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

5.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:
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1. napirendi pont: Közterület-felügyelet 2017. évi beszámolójának elfogadása

Szász-Vadász Endre: Közterület-felügyelet 2017. évi beszámolójáról szóló napirendi pont
következik. Felkéri dr. Nagy Atilla aljegyzőt, hogy ismertesse a beszámolót.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Köszöni a szót. Általános beszámolóról van szó. Minden
bizottságnak ez lett előterjesztve. Tagok valószínűleg olvasták, ha van, kérdésük nagyon
szívesen válaszol. Igaz hogy, beszámolónak számít, de a közterület-felügyelet munkájában
csak áttételesen szerepel a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések.

Szász-Vadász Endre: A bírságok több mit a felénél nincs, bevéteti oldal. Felolvas egy
részletet a beszámolóból: „Statisztikai számadataink a 2017-es év októberétől, január és
december között, 59 DB közterület-foglalási engedélyt adtunk ki 1.721.040.-Ft értékben,
amiből 1.656.030.-Ft folyt be. Közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt, rendőrségi
feljelentés alapján 29 DB közigazgatási bírságot szabtunk ki 160.000.-Ft értékben, amiből
55.000.-Ft folyt be.” Ez olvasható a beszámolóban.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Igen nem térült vissza. A lakosok 1/3 részed befizeti, 2/3 része nem.
Ha nem fizetik be többszöri felszólítás után átadjuk a NAV illetve a rendőrség felé behajtásra.
A helyi önkormányzati rendelete szól a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok
megszegésének jogkövetkezményeiről.

Jakab Júlia: A tereptárgyakat kitesznek a lakosok közterületre, ha nem tereptárgyakat, akkor
növényeket, fákat ültetnek. Hol található rá jogszabály ennek a szabályozására? Ha már
ültetnek közterületre a lakosok, akkor inkább növényeket, mert szebb, tartósabb nem
balesetveszélyes, mint amikor tereptárgyakat helyeznek ki.

dr. Nagy Atilla: Kérdés, mi tiltja ezt, hogy odaültessen a lakos bármit? Nincs rá konkrét
jogszabály, ha a városvezetés hozzájárul, vagy olyan hogy alárendelt utaknál 70 cm távolság
szükséges a padkától. Nem közterület használati engedélyhez kötött. Ez a jelleg átalakítja a
közvagyont. A lakosok előtti járdaszakaszhoz hogy állunk hozzá, nem tiltja semmi szék,
asztal, növény, szikla stb. nem az övé, hanem a városé. Talán közúti hozzájárulást igényelhet,
melyet az útügyi, műszaki előírások a helyi közutakra vonatkozóan javasolhatnak a
Beruházási és Műszaki osztályról. Az ügyfél leírja az ügyintézőnek, utána megkapja a választ
rá, ha engedélyezik számára a kérvényét.

Szabó Csaba: Erre az esetre tud a körzetében konkrét példát hozni. A lakos kitette a sziklát, a
lakosok közötti polgári peres ügyben azóta sem állnak szóba egymással.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Útügyi, műszaki előírások szabályozásnak megfelelően kell ezt
intézni.

Szabó Csaba: Milyen önkormányzati rendelet szabályozza ezt akkor?

dr.  Nagy Atilla aljegyző: A HÉSZ illetve az előbb említett előírások továbbá a közlekedés
biztonsági szempontokra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.

Rapay Tamás: Ami biztos, hogy útügyi, műszaki szabályozás felsőbb rendűnek számít, ezt
nem tudják szabályozni a rendeletek.

Szabó Csaba: Van ilyen rendelet, a holnapi PEKJB ülés után szeretné átolvasni.
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Szabó Csaba: A Kossuth Lajos utcában van nagy zöldfelületi rész, a zöldséges is ott
találhatólakos. A lakos kihelyezett tereptárgyakat, hogy ne parkoljanak oda a vásárlók.

Mudri József: Ha kiütetnek valamit, fát vagy bokrot mindenre engedély kell.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Igen szükséges lenne.

Mudri József: Lakosság nagy része nem kért engedélyt.

Jakab Júlia: Az emberek ezt nem tudják, hogy amit kiültetnek a kerítésükön túl az akkor már
közterületnek számít és az önkormányzat tulajdonában áll.

dr. Nagy Atilla: aljegyző: Röviden az emberek többsége úgy gondolja, joga van
kötelezettsége ellenben nincs.

Jakab Júlia: Az emberek kiköltöztek a városból, megveszik a telket, nem tudják a helyi
szabályzatokat, hogy mi vonatkozik rájuk.

Szász-Vadász Endre: Visszatérve a közterület-felügyeleti beszámolóhoz akkor nincs a
környezetvédelemmel kapcsolatos bármiféle intézkedés, amit végrehajtottak a tavalyi évben?

dr. Nagy Atilla aljegyző: Kiemelten nincs, hatáskörileg inkább hatósági osztályhoz tartozik,
melyet 2 jelenlévő ügyintéző képvisel, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző és Rapay
Tamás hatósági ügyintéző.  A szemételdobás és avar illetve másfajta égetés közterület-
felügyelet felé szokták jelezni.  Példaként a mezőőrnek sem ez a feladata nincs bírságolási
hatásköre, kellene természetvédelmi őrt felvenni munkaerőként.  Egy közterület-felügyelő
sem járhat el olyan ügyben, amely a hatáskörén kívül van, ezért észleli és átadja a
szakügyintézőnek a felmerülő problémát, lakossági bejelentést.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást és felkéri a tagokat a Közterület-felügyet
2017.évi beszámolójának elfogadására.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

14/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Önkormányzat Közterület-felügyeletének 2017. évi beszámolóját.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök



4

2. napirendi pont: Környezetvédelmi Bizottság döntésének módosítása

Szász-Vadász Endre: Technikai szavazás a múltkori Környezetvédelmi Bizottsági ülésen
elfogadott határozatot kell módosítva újra megszavazni.

Jakab Júlia: Benne van az előterjesztésben, hogy mi a módosított határozat Kovács Krisztina
pénzügyi osztályvezető kérése, hogy így legyen elfogadva.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Javasolja még a határozatba beleírni, hogy a 13/2018.(II.21.) KVB
határozat ezúttal hatályon kívül helyezve, vagyis a most megszavazni kívánt a végső határozat
melyet figyelembe kell venni.

Szász-Vadász Endre: Köszöni az észrevételt. Felkéri a tagokat a módosított határozat
megszavazására.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

15/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy az elemi
költségvetésben a 2018. évi Környezetvédelmi feladatok megoldására összesen 37, 377 MFT
forrást különítsen el a Környezetvédelmi Bizottság által elfogadott részletezés szerint.
Továbbá ezúton hatályon kívül helyezi a 13/2018.(II.21.) KVB határozatot.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző

3. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek

Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a
helyszínen fotókat készített.

- GTS INVESTMENT Kft. megkeresése alapján:

Jakab Júlia: A GTS INVESTMENT Kft. megkereste az önkormányzatot, hogy adjon
hozzájárulást az ELMŰ által szükségesnek ítélt gallyazásokhoz. Kérelmük az 1. számú
mellékletben található. Csatolva van egy hozzájárulási nyilatkozat, azért mert az
önkormányzathoz fognak érkezni a panaszok, de ez az ELMŰ feladatköre, nem az
önkormányzaté, ezzel lehet bizonyítani. Az önkormányzat dolga annyi, hogy értesíti a
körzetben élő lakosokat a munkálatokról.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

16/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a GTS Investment
Kft. által a villamos hálózat biztonsági zónájának tisztántartásához szükséges vágásokhoz,
azzal a feltétellel, hogy a mindenkori vágások aktuális helyszínéről és időpontjáról a
vágások megkezdése előtt minimum 8 nappal, értesíti az Önkormányzatot. A Bizottság nem
tud forrást biztosítani a levágott gallyak elszállításához, az a vállalkozó feladata.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Pálka Miklós kérelme (2131 Göd, Móricz Zsigmond utca 13.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanával szemben lévő fűzfa gallyazását, mert
belenőttek a távközlési vezetékbe, vihar esetén életveszélyes helyzetet idéz elő. Javasolja a fa
gallyazását.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

17/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Móricz Zsigmond utca 13-al szemben lévő fűzfa gallyazását.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Csoma Erika kérelme (2132 Göd, Regős u. 3.)

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi, hogy az ingatlana előtt a sarjként kinőtt elvadult
növényzetet eltávolíthassa, valamint a Vadvirág utcai oldalon a korábban csonkolt fát
kivághassa, melyet a későbbiekben pótolni kíván. Nem lehetett kilátni a fáktól levágták
csonkították a fákat a közterület-felügyelet munkatársai észlelték az esetet.

Szabó Csaba: A képviselő körzetében lévő utca. Ismeri az esetet, építkezni szeretnének, az új
lakók ezért van ez a kivitelezés, a gyökereket is később kiszedik földből.
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Jakab Júlia: Közterületi rész tartozik az önkormányzat hatásköréhez, az udvarban történt
facsonkítások és kivágások nem tartozik az önkormányzathoz. A kérelmezők nem csináltak
rosszat, de pótolniuk kell a fakivágásokat. A közterületen lévő csonkokra nincs szükség., azt
el kell távolítani mindenképpen.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

18/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Regős utca 3. szám előtti sarjhajtások és a korábban csonkolt fa eltávolítását pótlási
kötelezettség mellett.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

- Jungwirth István kérelme (2131 Göd, Jegenye utca 25.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az önkormányzati erdőből az ingatlana felé dőlő fák
gallyazását vagy kivágását, illetve a már kidőlt fa eltávolítását, amelyet egy másik fa tart. A
kérelmező ártéri erdőrésznél lakik, ott a kertje az ártérnél. Félnek, hogy a fák ágai a letörnek a
kertjükbe, levágni szeretnék. Az életveszélyes állapot megelőzése érdekében javasolja a fák
ágainak vágását. A kivitelezést nem tudja, pontosan még egyeztet Dávid Gyulával ez ügyben.

Szabó Csaba: Az életveszély elhárításáról levélben értesíthetjük a kérelmezőt.

Jakab Júlia: Igen lesz értesítve.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

19/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Jegenye u. 25. számú ingatlant az önkormányzati erdő felől veszélyeztető fák
eltávolítását.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.
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- Simon Tamás alpolgármester jelezése alapján:

Jakab Júlia: A Nemeskéri-Kiss Miklós út és a Kölcsey Ferenc utca sarkon van egy kiszáradt
diófa, amely veszélyes.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

20/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út és a Kölcsey Ferenc utca sarkán kiszáradt diófa
kivágását.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Mohácsi László kérelme (2131 Göd, Pesti út 52.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi, hogy az önkormányzat az ingatlana előtt lévő öreg, beteg 4 db
hársfát gallyazza le, mert sok veszélyes száraz ág törik le róluk.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

21/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Pesti út 52. szám előtti 4 db hársfa gallyazását.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Ézsiás László kérelme (2131 Göd, Arany János utca 21.)

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi a háza előtt lévő, borostyánnal benőtt, veszélyes
diófa kivágását. Pótlása lesz a fának az őszi faültetési akció keretében.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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22/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Arany János u. 21. szám előtti diófa kivágását.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Nagy Erzsébet kérelem (2132 Göd, Margit u. 3.)

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi a háza előtt lévő fa kivágását, mert gyökerei
felnyomják a járdát és nagyobb ágak szakadnak le róla, pótlást vállalja. A diófa mellett sok a
sarj a koronát megnyírni lehetne, szép, egészséges fa nem javasolja a kivágást, csak metszést,
gallyazást, koronarendezést.

Szász-Vadász Endre: A határozati javaslatban kivágás van írva.

Jakab Júlia: Köszöni az észrevételt. Elnézést kér a hibáért. Idő hiányában utólag ment ki
megnézni, de már nem írta át a javaslatot. Megnézte módosítás gallyazásra. A bejelentés e-
papír formában érkezett a hivatalhoz.

Szabó Árpád: A járdánál problémát okozott, felnyomta?

Jakab Júlia: Nem, a sarjak voltak inkább elszaporodva.
.
Szabó Árpád: Ebben az esetben javasolja a sarjak levágását.

Jakab Júlia: Rendben, akkor a sarjakat is.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a módosított határozat szavazására.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

23/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Margit u. 3. szám előtti fa veszélyes ágainak eltávolítását és a fa
koronarendezését.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.



9

- Pusztai Szabolcsné kérelme (2132 Göd, Tél u. 11.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana sarkánál lévő fa kivágását az önkormányzat által,
mert a fa belelóg az elektromos vezetékbe és a telefon kábelbe. A kérelmező vállalja a fa
pótlását. A fa állapota alapján, nem javasolná a kivágást. Levél nélkül nehéz megállapítani
milyen fáról is van szó. A tagok döntsék el, mi legyen.

Szász-Vadász Endre: Megfelelő a határozati javaslat.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Vezeték alatti fáról van  szó?

Jakab Júlia: Részben, de bele is lóg a vezetékbe.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

24/2018.(III.19.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság nem tartja indokoltnak a 2132
Göd Tél utca 11. szám előtti fa kivágását egyben, felkéri a jegyző útján a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd Tél utca
11. szám előtti fa gallyazását, az ott futó szigetelt kábelek szabad mozgásához szükséges
mértékben.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

4. napirendi pont: A hódok által okozott kártételek és kezelésük

Jakab Júlia: A múltkori bizottsági ülésen szó esett a hódok kártételéről. A DINPI
munkatársaként dolgozó ismerőse vízgazdálkodási szakértő a munkája során a vizek
élővilágát kutatja. A hódokról annyit tudott mondani, hogy előfordulnak a térségben, nyáron
nem bírják a hangzavart. Nem olyan kártételt csinálnak, hogy belefúrnak a töltésbe ez egy
tévhit. A fákat kidöntik gátakat vagy „hódvárakat” építenek, de ezzel gátolják a vízfolyást,
hordaléklerakást okoznak. Nagy kárt inkább a mezőgazdasági területeken okoznak a
gyümölcsösökben. A fákat egyik napról a másikra kirágják. Példaként említette a Szentendrén
történteket, ahol sok kárt okoztak. Életveszélyes helyzeteket idéztek elő és hatalmas anyagi és
vagyoni károkat okoztak. Ennek oka, hogy áttelepítették őket más területekre. Gödön jelenleg
nem aktív a hódok tevékenysége.



10

Szász- Vadász Endre: Köszöni a beszámolót. Egy televíziós adásban látta a témát, ezért is
hozta be a bizottsági ülésre.

Jakab Júlia: A tv adásra reagálva a kutakról is teljesen mást mondtak, mint a valóság. A Gödi
Körképben jelent meg cikk a kútfúrásról az az aktuális.  Nem fogadták és nem is szavazták
még meg, hogy eltörlik a kutak engedélyezését, vagyis hatályos a kormányrendelet.  A
kútfúrószakértőknek, fontos hogy legyen munkájuk. Az ásott kút egyszerűbb, fúrt kút
nehezebb szakérő kell 15-20 ezer Ft közötti összeg. Ha a lakosoknak elmondjuk, hogy mivel
jár, már attól elállnak, hogy kutat fúrassanak. Az 1992 előtti kutakra már nem kell engedélyt
kérni és nem bejelentés kötelesek.

Rapay Tamás: Ez részben azért nem jó, mert általánosságban az emberek nem tudják
megmondani, hogy milyen régi is a kútjuk.

Szabó Csaba: Más témáról szeretne beszélni. Érdeklődne, hogy a most hétvégére tervezett
Városi Nagytakarítás program meg lesz-e tartva vagy át lesz-e téve az esőnapra.

Szász-Vadász Endre: Jó hogy felhozta a témát. Most meg kellene ezt beszélni. Mit gondolnak
a tagok erről?

Jakab Júlia: Nem fog esni az eső, az előrejelzések szerint, de annyira nem is lesz, jó idő kissé
hűvösnek ígérik. Mindenképpen most kell dönteni, mert az ebédeket le kell foglalni vagy
lemondani.

Szász-Vadász Endre és Szabó Csaba: A ülés után fel kell menni Markó József
polgármesterhez és megbeszélni vele, hogy ő ezt, hogy gondolja, és ennek alapján eldönteni.

Jakab Júlia: Rendben akkor megbeszéltük. Ha elmarad a most hétvégi, akkor az áprilisi 14-i
időpont lép életbe, és esőnapként április 21-t jelöljük meg.

A Környezetvédelmi Bizottság tagjai egyetértenek a javaslattal, hogy ha szükséges április 14-
re módosítják a Városi Nagytakarítás időpontját. Ennek megfelelően a lakosság is időben fog
értesülni a módosított időpontról különböző csatornákon (városi honlap, plakátok, stb.)
keresztül.
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Szász-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd a nyílt
ülést bezárja.

Kmf.

Szász-Vadász Endre Szabó Csaba
KVB elnök képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő


