Sárhida, 2015. November 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. november 19. napján
a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1732 órai kezdéssel megtartott
nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Németh Csaba települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel – 1907 óráig.
Tanácskozási joggal:
- Szekeres Zoltán körzeti megbízott – az 1. napirendhez kapcsolódóan,
- Császár László jegyz .
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 5 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a
képvisel -testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Közbiztonsági beszámoló.
El adó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.
2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekr l, a lejárt határidej
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseir l.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
3. Víziközm üzemeltetési szerz dés módosítása.
El terjeszt : Császár László jegyz .
4. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratának kötelez jogszabályi
megfelel ségb l adódó módosítása.
El terjeszt : Császár László jegyz és Mázsa Ferenc polgármester.
5. Szociális célú t zifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
El terjeszt : Császár László jegyz .
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6. Megbízási szerz dések megkötése: hó eltakarítás és síkosság mentesítés,
valamint a hangosító berendezés üzemeltetése.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
7. 2016. évi bels ellen rzési terv.
El terjeszt : Császár László jegyz .
6. Egyebek (Közmeghallgatás id pontjának egyeztetése, Kossuth utcai járda
tulajdonjog
megszerzése,
megállapodás-tervezet
megtárgyalása
a
sportrendezvényeken történ ital- és étel árusítás feltételeir l, rövid tájékoztatás a
2015. II. félévi programokról, szóbeli beszámoló az önkormányzati öner s
felújításokról és beruházásról, stb.).

A napirendek tárgyalása:
1. Közbiztonsági beszámoló.
El adó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen beszámoló keretében a 2014. évr l lesz szó, a
beszámoló érinti a 2015. évet is. Kölcsönösen hassunk egymásra, hogy jöv re, ha
lehetséges, májusig történjen meg a beszámoló.
Szekeres Zoltán körzeti megbízott: jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be Sárhida község közbiztonsági helyzetér l.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondhatjuk, hogy Sárhidán eléggé elfogadható a
közbiztonság, a közrend. A jöv re nézve jobb lenne, ha a beszámolót a Rend rs el re
kiküldeni az önkormányzat részére, jobban tudnánk készülni az esetleges kérdésekkel.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
49/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete Zalaegerszegi
Rend rkapitányság Gellánháza Rend rsének Sárhida település
vonatkozásában készített közrend- és közbiztonsági beszámolóját
tudomásul vette.
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A napirend tárgyalását követ en Szekeres Zoltán körzeti megbízott 1801 órakor

távozott a testületi ülésr l.

2. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l,
a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l.
Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
ad tájékoztatást a lejárt határidej határozatokról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
50/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót és a lejárt
határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

3. Víziközm üzemeltetési szerz dés módosítása.

El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Zalavíz által megküldött levél, illetve szerz dés tervezet. Az
önkormányzat részére a jöv ben várhatóan jelent s terhet fog róni az elmúlt ülésen
elfogadott gördül fejlesztési tervben foglalt fejlesztések finanszírozása, illetve az ivóvíz
hálózat elöregedése, és a szennyvíz hálózaton jelentkez , szükséges karbantartások
finanszírozása.
Mázsa Ferenc polgármester: Akárhonnan járjuk körbe a kérdést, mind a szennyvíz, mind
az ivóvíz esetén mindegy milyen az üzemeltetési konstrukció formája, ha nem lesz állami
hozzájárulás, a rendszer hosszú távon nem lesz m ködtethet . A Zalavíz az elengedhetetlen
javítási munkákat elvégzi, de ezen munkák fedezetét a költségvetésbe beiktatni nem tudjuk.
A gerincvezetéken szükséges felújításokra nincsen saját forrásunk, kellene Európai Uniós,
vagy állami forrás. Nem lehet tudni, mit hoz a jöv , er s az állami szerepvállalás igénye
mind a vízszolgáltatás, mind a hulladékszállítás területén. Javasolja a megállapodások
elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
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hozza:
51/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete az Észak-Zalai
Víz- és Csatornam Zrt-vel a települési ivóvíz és szennyvíz-közm
vagyonra vonatkozóan az egységes bérleti-üzemeltetési szerz dést
jelen jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés
aláírására.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
52/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képvisel -testülete
az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízmin ségének
javítására társulással kötend vagyonátruházási megállapodást jelen
jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

4. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratának kötelez
jogszabályi megfelel ségb l adódó módosítása.
El terjeszt : Császár László jegyz és Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A Társulási Megállapodás módosítására a család- és
gyermekjóléti szolgálat tekintetében kerülne sor. Faramuci a helyzet, mert jelenleg csak az
az anyag áll rendelkezésre, amelyet el zetesen kiküldtünk, több információ még hiányzik.
Császár László jegyz : A Magyar Közlönyben 2015. július 13-án jelent meg az egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény, amely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást jelent sen átalakítja. A
törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jét l a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
kizárólag egy szolgáltató (a család – és gyermekjóléti szolgálat) keretében m ködtethet ,
továbbá bevezeti a család- és gyermekjóléti központ fogalmát, amelyet a járásszékhely
település lakosságszámtól függetlenül köteles m ködtetni, ellátási területe pedig a járás
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lakosságára terjed ki. Család- és gyermekjóléti szolgálatot az önálló polgármesteri hivatallal
rendelkez települések mellett a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat köteles biztosítani. Az önkormányzat a gyermekek védelmér l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt). 174. § (5) bekezdése,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Szoctv.) 136. § (9) bekezdése értelmében 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az e feladatra kötött ellátási szerz dést, november 30-ig pedig dönteni a feladatok
2016. január 1-jét l való biztosításának módjáról és kérelmezni a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Az új feladatmegosztás a következ k szerint
alakul:
- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szint
minimumszolgáltatások, általános segít feladatok biztosítása.
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési
önkormányzataihoz kerül.
Az ellátási szerz dések vonatkozásában 2016. január 1-jét l továbbra is lehetséges a más
települési önkormányzattal kötött ellátási szerz dés, vagy társulás útján történ
feladatellátás a szolgálat feladatai vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában társulásos
feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok
egységét megbontani. El bbiekben foglaltak értelmében tehát a Tófeji Szociális
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény a
feladatok ellátására a továbbiakban is alkalmas.
Mázsa Ferenc polgármester: A Társulási Megállapodás módosítása nem hoz nagyobb
változást az Intézmény tekintetében, csak a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó
jogszabályi el írások érintenek bennünket. Lehetne még várni a döntéssel, de a Társulásnál
45 település döntését kell kezelni, egybe fésülni. Az tény, hogy a Társulási üléseken való
megjelenés tekintetében a mi Közös Hivatalunkat fenntartó önkormányzatok polgármesterei
az eminensek közé tartoznak az üléseken való megjelenést tekintve, sajnos sok település
nem képviselteti magát az üléseken, ami megnehezíti a m ködést, döntéshozatalt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
53/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezései alapján a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás
felülvizsgált, módosításokkal és kiegészítésekkel egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláíratására.
Határid : haladéktalanul.
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Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Szociális célú t zifa juttatás szabályairól szóló rendelet
megalkotása.
El terjeszt : Császár László jegyz .
Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Eldöntend kérdés, hogy szerepeljen-e a végs döntés
során a rendelet 3. § (1) bekezdés d.) pontja szerinti jövedelemhatár, illetve mi legyen a
kérelmek benyújtási határideje, és milyen mennyiség
t zifa juttatás kerüljön
meghatározásra.
Mázsa Ferenc polgármester: Véleménye szerint 1-3 m3 közötti mennyiségben kerüljön
meghatározásra az adható fa mennyisége, közelebb az 1 m3-hez, attól függ en, hogy mennyi
igény érkezik be. A jövedelemhatárra vonatkozó el írást vegyük ki, tudjuk, hogy az
igazolások sok esetben nem tükrözik a tényleges rászorultságot. Javasolja, hogy november
30-ig lehessen a kérelmeket benyújtani, a testület miel bb döntsön a kérelmek elbírálásáról,
ha lehet ség van rá, akár még idén kiosztásra is kerüljön a t zifa. A felhívást holnap már ki
is tudjuk tenni, a faluban az információ gyorsan terjed, másfél hét b ven elég a kérelmek
benyújtására. A Zalaerd Zrt-vel a szállítási szerz dés már megkötésre került, remélhet leg
adva lesz minden feltétel, hogy a megállapított t zifát még idén ki is oszthassuk.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2015.
(XI. 20.) önkormányzati rendeletét a szociális célú t zifa támogatási
ellátás helyi szabályairól, amely jelen jegyz könyv 7. számú mellékletét
képezi.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
54/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális célú
zifa támogatási ellátás igénylése tárgyában a jelen jegyz könyv 8.
számú melléklete szerinti tartalmú Hirdetményt bocsátja ki.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a Hirdetmény
közzétételére a településen.
Határid : azonnal.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

6

Sárhida, 2015. November 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

6. Megbízási szerz dések megkötése: hó eltakarítás és síkosság
mentesítés, valamint a hangosító berendezés üzemeltetése.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A hangosítási feladatokra korábban megkötött
szerz désünket azért kell felülvizsgálni, mert Dávid a jöv ben nem tudja vállalni a feladatot.
Már a falunaptól kezd
en bekapcsolódott a feladatba Erdélyi József.
Németh Csaba települési képvisel : Ha a hangosítási eszközöket bérbe adjuk, a kezel vel
együtt kellene azt bérbe adni. Munkavédelmi szempontból is oda kellene figyelni, nehogy
olyan körülmények forduljanak el , amelyek az önkormányzat felel sségét vetik fel. A
technika kezel je kapjon munkavédelmi oktatást.
Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Célszer bb lenne, ha 10 cm lenne az a határ, ahol a
hóeltakarítás elindul.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Mennyi id alatt ér végig a vállalkozó a
falun?
Mázsa Ferenc polgármester: Legalább három óra. Ha éjszaka eláll a havazás, nem jelent
problémát, ha 4-5 órakor elindul a gép. Akkor azonban gond van, ha folyamatos reggel is a
havazás, mert mire körbeér a falun, újra jelent sebb mérték hó gy lik fel, azaz érdemes-e
korábban kezdeni a munkát? Eddig viszonylag normális, panaszmentes volt a feladat
ellátása. Kell törekedni a jobbra, de nem lehet tökéletes. Javasolja, hogy az alpolgármester
által javasolt módosítással kerüljön elfogadásra a hótolási megállapodás.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
55/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja:
hó eltakarítás és síkosság mentesítésre,
hangosító
berendezés
üzemeltetésére
kötend
megállapodásokat.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláíratására.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
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7. 2016. évi bels ellen rzési terv.

El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A Hivatalt és az Önkormányzatokat a felettes szervek
olyan intenzitással és mennyiségben ellen rzik, hogy ez a feladat már szinte feleslegesnek
nik.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
56/2015. (XI. 19.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat
2016. bels ellen rzési tervét megtárgyalva:
• Házipénztári pénzkezelés,
• Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés,
érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás elvégzése és
bizonylatai ellen rzési területeket fogadja el.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

8. Egyebek (Közmeghallgatás id pontjának egyeztetése, Kossuth
utcai járda tulajdonjog megszerzése, stb).
8.1. Közmeghallgatás id pontjának egyeztetése.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy 2015. december 8-án, 1800 órai kezdettel
kerüljön megtartásra a 2015. évi közmeghallgatás. El tte, 1700 órai kezdettel tartsunk
rendkívüli ülést a t zifa juttatás ügyében.
A fentiekkel a képvisel -testület határozathozatal nélkül egyetértett.

8.2. Kossuth utcai járda tulajdonjog megszerzése.
Császár László jegyz : Elmondja, hogy megkeresésre került a Közlekedésfejlesztési
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Koordinációs Központ a járda tulajdonjogának az Önkormányzat részére történ átadása
tárgyában. A kapott válasz alapján a Közútkezel hozzájárulása is szükséges a tulajdonjog
átruházáshoz, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t is levélben kerestük meg, várjuk
válaszukat.

8.3. Megállapodás-tervezet megtárgyalása a sportrendezvényeken
történ ital- és étel árusítás feltételeir l.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az összeállított megállapodás-tervezet. Ez a kérdés már régebben is
felmerült, nekünk is napirendre kell vennünk, hogy legyen egy korrekt és komplett
megállapodás. Most a f irányokat határozzuk meg, a következ ülésen pedig véglegesítsük
a megállapodást.
A fentiekkel a képvisel -testület határozathozatal nélkül egyetértett.

8.4. Rövid tájékoztatás a 2015. II. félévi programokról.
Mázsa Ferenc polgármester: Jöv vasárnap kerül megtartásra az id sek napja, az els
adventi gyertya meggyújtásával. December 6-án lesz a falumikulás. December 13-án a civil
szervezetek rendezésében kerül meggyújtásra a harmadik adventi gyertya. December 20-án
lesz a negyedik gyertyagyújtás karácsonyi koncerttel. December 24-én pásztorjáték lesz a
templomban.
Kéri a képvisel k személyes részvételét az id sek napi rendezvényen, gesztusérték lenne a
településen, ha a képvisel k ott lennének az önkormányzati programokon.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Tavaly beszéltünk róla, hogy a községi
tanítók sírjára az önkormányzat gyújt gyertyát, de ez elmaradt.
Mázsa Ferenc polgármester: El re kellett volna szólni, hogy ne felejtsük el, közösen
kellene gondolkodni. Van egy iskolánk is, onnan is jöjjenek észrevételek, az iskola is
jelezzen. A képvisel k ne csak az üléseken vegyenek részt, nem biztos, hogy a
polgármesternek kell mindent megszerveznie. A képvisel ség nem csak az ülésen való
részvételben merül ki, illett volna a képvisel knek a falufórum rendezvényein is megjelenni.
Munkákat kell vállalni, hiszen nem lehet minden területet emberrel lefedni az
önkormányzatnál. A képvisel k részér l alacsony az önkormányzati rendezvények
látogatottsága.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel 1917 órakor távozott az ülésr l,
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így a képvisel -testület 4 f vel folytatta munkáját.

8.5. Szóbeli beszámoló az önkormányzati öner s felújításokról és
beruházásról.
Mázsa Ferenc polgármester: Öner
l az alábbi fejlesztések történtek a közelmúltban:
a Béke utca 44-48. számú házak el tt elkészült a vízelvezet árok,
a Kossuth utca elején elkészült a járda,
a szalagkorlát remélhet leg egy-másfél héten belül megoldható,
a régi iskolában folyamatosan dolgozunk, január-február hónapban akár már
különféle programokat is lehet ott szervezni. Az egyik lehetséges hasznosítási mód
lehetne tájház kialakítása is.
Jelzi, hogy hétf reggelre derült ki, hogy az egyik asztal elt nt a kultúrházból. Nem
jelenthet ki, hogy a hét végén tartott rendezvényen t nt el az asztal, ennek a lehet sége
ugyanannyi, mint korábbról. Eddig nem m ködött mindenre kiterjed átadás-átvétel, de a
kollégákkal folytatott mai megbeszélés után kialakított rendszer szerint a jöv ben az
átadáskor mindig átjön a kulturális közfoglalkoztatott és a karbantartó és helyiségleltárral
adják át az épületet.
Bevételes rendezvény esetén nem támogatja, hogy a helyi civil szervezetek térítés nélkül
vegyék igénybe a kultúrt, legalább kaució megállapítását fogja javasolni, ezt hamarosan el
is fogja terjeszteni.
Németh Csaba települési képvisel : A bérbeadáshoz az önkormányzat részér l költség –
tés, világítás, takarítás – kapcsolódik, jogos, hogy legyen díj.
Herczeg István települési képvisel : Bevételes rendezvénynél 5-10 e Ft bérleti díj nem
lehet tétel a szervez knek.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1945 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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