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Jegyzőkönyv 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2015. 
november 4-én, szerdán 15:00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Kiss László   bizottsági elnök 
 Benedek Éva   bizottsági tag  
 Lehoczky Enikő   bizottsági tag (15:15-től) 
 Csapó Károly   bizottsági tag 

 Lévainé Apagyi Erika bizottsági tag 
 Kmetty Károly   polgármester 
 Szabó István   alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

     Kiskuti Petra   aljegyző 
 Balázsné Szalay Katalin óvoda vezető 
 Kiszely Zoltán irodavezető 
     Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

Nyílt ülés keretében:  

1. Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával 
kapcsolatos feladatok elvégzéséről 

2. Költségvetési rendelet módosítása 

3. Sólyom Irén könyvének megvásárlása 

4. Egyebek 

Kiss László a bizottsági elnöke : Köszöntöm a megjelenteket. Lehoczky Enikő jelezte, hogy késni 
fog.  Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre 
Lévainé Apagyi Erika bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szaazzon. 

 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 1 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 72/201 5. 
(XI. 04.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 
november 4-én, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lévainé Apagyi Erika 
bizottsági tagot választja. 

Kiss László a bizottsági elnöke : A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 73/201 5. 
(XI. 4.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. 
november 4-én, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1. Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, 
valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről 

2. Költségvetési rendelet módosítása 

3. Sólyom Irén könyvének megvásárlása 

4. Egyebek 

1. napirendi pont: Tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok 
számozásával kapcsolatos feladatok elvégzésér ől 

Kiss László a bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel illetve a 
határozati javaslattal kapcsolatosan? 

Benedek Éva képvisel ő: Ha nem fogadjuk el a Földrajzi Név bizottság utolsó csomaggal kapcsolatos 
javaslatait, akkor mi fog történni? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Semmi. A javaslat nem kötelező érvényű. Amint az előterjesztésben is 
látható, a munkát úgyis a belterülettel kezdjük meg. Így ha a külterületekkel bármi gond, probléma 
felmerül, azok megoldására van még időnk. 

Kiss László a bizottság elnöke : Köszönöm szépen, egyéb kérdés? Ha nincsen, akkor kérem, hogy 
aki a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 74/201 5. 
(XI. 04.) számú határozata az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok 
számozásával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati 
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos tájékoztatót 
elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 157/2015. (VII. 
8.) és 158/2015. (VII. 8.) határozatokat hajtsa végre és a névváltozással érintett közterületek 
elnevezéséről a házszám-megállapítás tárgyában hozott döntésében értesítse az adott közterületen 
lakcímmel rendelkezőket, továbbá a névváltozást rögzítse a jogszabályok által előírt központi 
nyilvántartó rendszerben, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

2. napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítás a 

Kiss László a bizottság elnöke:  Valami kiegészítést szeretne hozzáfűzni Polgármester úr az 
előterjesztéshez? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Köszönjük Benedek Évának az Ügyrendi bizottság ülésén elhangzott 
észrevételét.  Igaza volt, az előterjesztésben szereplő hibát (elírást) javítottuk, és mindenkinek 
kiküldtük elektronikusan. Ez az anyag már a javított változat, azok a számok szerepelnek benne, 
melyeknek szerepelniük kell. 
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Kiskuti Petra aljegyz ő: Még annyit szeretnék mondani, hogy a reggeli ülésen még észrevettünk egy 
hibát, Szabó Csilla 30 ezer Ft-ját elmulasztottam átvezetni. A 3. paragrafusban szereplő 17.519 e Ft 
az valójában 17.489 e Ft. Azt is kijavítottuk. 

Csapó Károly bizottsági tag : A bérleti szabályzatból fakadó bevételek, melyek az eredeti 
költségvetésben nem szerepeltek, ebben a költségvetésben már szerepelnek? Az én számításaim 
szerint közel 1 millió bevételről van szó. Volt róla szó, hogy az így befolyó bevétel kiadási rezsire és a 
tornaterem fejlesztésére is fordítódik. A kérdésem az lenne, hogy esetleg az Önkormányzat meg 
tudná-e támogatni az Őrbottyáni Csapatok SE-t ebből a bevételből? Az egyesület saját költségén 
szerezte be és tette fel a tornateremben a sötételő újabb ütemét, melyet 140 ezer Ft-ért készíttetett el. 
Kérdezem polgármester urat, hogy ennek a költségnek egy részét az önkormányzat tudná-e 
támogatni. 

Kmetty Károly polgármester:  Ebben a költségvetésben így számszerűen nem látható, de szeretném 
jelezni, hogy az iskolánál 6,5 milliót Ft plusz összeggel kell a költségvetést módosítani, többek között a 
tornatermi rezsiköltség növekedése miatt. Én jeleztem azt is, hogy ennek a dolognak, a bérleti 
szabályzat bevezetésének nem a bevétel szerzés a célja, hanem a költségek csökkentése. Tehát 6,5 
millióval kellett megemelnünk azt, amit a tavalyi évben megterveztünk. A plusz rezsi ráfordítás nem 
teszi lehetővé, hogy azt az összeget fel tudjuk használni fejlesztésre. Az 56 órás pingpong verseny 
nagyságrendileg 50 ezer forintos rezsi költségbe került az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a 
rendezvény idejére a tornaterem használatát a sportegyesületnek térítésmentesen biztosítottuk. Én 
nem látok lehetőséget arra, hogy jelenleg megtámogassunk bármely egyesületet. 

Kiss László a bizottság elnöke: Van-e valakinek még kérdése? Ha nincsen, akkor kérem, hogy aki a 
rendelet-tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 75/201 5. 
(XI. 04.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 
4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 

3. napirendi pont: Sólyom Irén könyvének megvásárlá sa 

Kiss László a bizottság elnöke:  Arról a támogatásról lenne szó ebben az előterjesztésben, amivel 
korábban már fordult hozzánk a művésznő. A nyár folyamán ebből kicsúsztunk, időközben elkészült 
ez a könyv. A könyv megvásárlásával lehetőség nyílik arra, hogy a művésznőt, a munkásságát 
támogassuk. Kedvezményes lehetőséggel, az eredeti 1890 Ft-os ár helyett az önkormányzatnak 1600 
Ft-ért lenne lehetősége megvásárolni a könyvek darabját. Ennyivel járulnánk mi az önkormányzat 
részéről hozzá ehhez a dologhoz. 

Benedek Éva képvisel ő: Láttam a könyvet, nagyon szép munka és összeszedett kiadvány. Azt 
gondolom, hogy ajándékként is tudjuk használni a könyveket. Megérdemel szerintem ennyit, hogy 
ezzel támogassuk a művésznőt és ne csak egy oklevelet kapjon. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 76/201 5. 
(XI. 04.) számú határozata Sólyom Irén goblein m űvész Ünnepvárás – ünnepvarrás cím ű 
könyvének megvásárlásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport bizottsága a határozati 
javaslatot, mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sólyom 
Irén Ünnepvárás – ünnepvarrás című könyvéből 30 darabot megvásárol. Az összeg fedezetét, 48.000 
Ft-ot (1600 Ft/db) az általános tartalék terhére biztosítja, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
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4. napirendi pont: Egyebek 

Kiss László a bizottság elnöke: Ebben a napirendi pontban van-e valakinek mondanivalója?  

Kmetty Károly polgármester : Tudunk arról, hogy a jövő évben 10 éves évfordulóját ünnepeljük a 
Kalászi testvér települési kapcsolatoknak. Azt is gondolom, hogy mindenki tudja, hogy pályázatunk 
van bent, amit jövő év januárjában bírálnak el várhatóan. De úgy gondolom, hogy attól függetlenül, 
hogy a pályázat sikeres lesz vagy nem lesz sikeres, a jövő évi 10 éves megünneplésre fel kellene 
készülni. Szeretném kérni a bizottságot, hogy egy előkészítő munkával gondoljátok végig, hogy 
pontosan hogyan tudnánk ezt megünnepelni, milyen formája lenne ennek és ezt alapvetően a 10 éves 
évfordulóhoz kötve kellene végig gondolni. Valószínűleg maga az esemény március 15. körül lenne. 
Szeretném felkérni a bizottságot arra, hogy ennek a program tervezetén gondolkozzon. Ha megvan a 
program, nyílván mögé is lehet állítani egy költségtervet. A költségvetés tervezésnél be lehet építeni a 
költségeket függetlenül attól, hogy nyerünk, vagy nem nyerünk a pályázaton. Ha nyerünk, akkor még 
hozzá lehet tenni egy színvonalasabb programot.  

Lehoczky Enikő 15:15 perckor megérkezett az ülésre, így minden bizottsági tag jelen volt. 

Kmetty Károly polgármester : Amennyiben nyerünk, akkor olyan pályázati pénz kerül a 
költségvetésbe, ami gyakorlatilag további fedezetet jelent a rendezvény megvalósítására. Tehát úgy 
gondolom, hogy erre fel kellene készülni, nézzük meg, hogy milyen programok lennének, hogyan lehet 
a gyerekeket bevonni ebbe, hogyan lehet egy olyan fajta tartalommal is kitölteni a rendezvényt, 
amellyel az iskolásokat is be tudjuk vonni. Tehát ne csak ez az egy évben oda megyünk, visszajövünk 
történet legyen, és ebben szeretném a bizottság segítségét kérni. 

Kiss László a bizottság elnöke : A magam részéről és szerintem a bizottság részéről is mondhatom, 
hogy támogatjuk azt az elgondolást, hogy méltóképpen felkészüljünk és megfelelő keretek között 
megünnepeljük ezt a 10 éves évfordulót. 

Én szeretnék még egy másik témában szólni.  Szabó István alpolgármester úrnak az utcabizalmi 
rendszerrel kapcsolatos javaslata részben a kommunikációval is kapcsolatos, az pedig minden 
bizottságot érint, így ezzel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot megosztani magam részéről. Látom 
a jó szándékot ebben a kezdeményezésben, viszont vannak aggályaim, többek között gyakorlatilag 
arról van szó, hogy több emberen keresztül jutna el az információ a képviselőkhöz és az 
önkormányzathoz. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ezzel megnehezítenénk ezt a helyzetet. Nem 
beszélve arról, hogy lenne egy utcabizalmi, akit egy adott lakos az utcában megkeres valamilyen 
problémával. Én úgy értelmeztem, hogy az utcabizalmi fogja eldönteni, hogy ezt a problémát ő 
továbbítja-e a képviselő felé vagy nem továbbítja. Ez megint egy konfliktus helyzetet teremthet, ha úgy 
dönt, hogy nem továbbítja, mert, hogy milyen alapon dönti el azt, hogy az a probléma mennyire 
fajsúlyos ahhoz, hogy erről a képviselő tájékoztatva legyen vagy ne legyen. Úgy gondolom, hogy egy 
képviselőnek feladata, hogy a lakossággal kapcsolatban legyen. Sokkal célravezetőbbnek tartanám, 
hogy ha minden hónapban megjelenne az újságban az összes képviselő és a polgármester úr 
elérhetősége, email címet és telefonszámot beleértve. És közvetlenül a lakosok meg tudnák keresni a 
képviselőt. Hiszen a képviselőnek feladata az, hogy a lakossági megkeresésnél mérlegelje, hogy 
szükséges-e bevinni a bizottság, a testület elé vagy ezt a problémát meglehet oldani a nélkül is. Én 
úgy gondolom, hogy jó néhány kört meg tudnánk spórolni ezzel, ha ebben az irányba mennénk el és 
ezt próbálnánk megerősíteni a lakosság és a képviselő-testület között. Köszönöm szépen csak ennyit 
szerettem volna elmondani.  

Csapó Károly bizottsági tag : Ez már egy fél éves gondolat és én támogatom a magam részéről, és 
ha tudom segítem is. Egy képviselőhöz tartozik egy terület, én azt várnám ettől, hogy egyrészről a 
kommunikáció javulna. És a lakosságon belül is egy érdemibb, intenzívebb kapcsolat alakulna ki a 
közügyekkel kapcsolatban. Ez szerintem hasznára válna a testületnek és a bizottsági munkának is. Én 
egy picit más állásponton vagyok, mint László. Szerintem, ha valaki megkeresi az utcabizalmit egy 
problémával, akkor az utcabizalminak meg kell mondania azt, hogy ő esetleg nem úgy látja a 
problémát és azt nem továbbítja a képviselők felé. Ha ezen a vonalon nem tud eredményt elérni a 
panaszos, akkor még megkeresheti más úton a képviselőt vagy az önkormányzatot. 

Szabó István alpolgármester : A Károly álláspontján vagyok. Akik a facebookon és az életben 
aktívnak tűnnek, azok bevonását jelentené ez az utcabizalmi rendszer. Ezeknek az embereknek 
kialakult véleményük van, mindenféleképpen bizalommal kell fordulnunk feléjük. Véleményem szerint 
az információáramlás nem lassul le. Ez is egy kísérlet jellegű dolog lenne.  Közel egy hónapja volt 
mindenkinek arra, hogy átolvassa az anyagot, javaslatokat tegyen, hogy ne ott kelljen ezeket a 
kérdéseket feltenni. Nincs bevált gyakorlat és nem törvényi szisztémák szerint fog működni, ez egy 
egészen alulról szerveződő civil szerveződés. Több ember bekapcsolódhat a munkába és esetleg azt 
az aktivitást nem a facebookon fogják képviselni, hanem eljönnek a fórumra.  
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A Hírmondóban egy komoly beszámolót szeretnénk leközölni az ügyről. Szeretném, hogy mindenki 
elégedett legyen ezzel. Lehet, hogy a lakosok nagyobb bizalommal fordulnak egy civilhez, mint 
hozzánk. Az utcán odamennek hozzád, de a fogadóórára nem jönnek el. Az írásos bejelentők pedig 
pont azért vannak, hogy ennek legyen súlya, visszakövethető legyen. Lehetnek ellenvélemények, de 
én azt mondom, hogy közösen alkossuk meg a szabályokat.  

Kiss László a bizottság elnöke : A szomszéddal való probléma az egyik legnehezebb, amikor nem 
tudják egymás között a problémákat megoldani és kérik a segítségünket ehhez. Valamikor teljesen 
jogosan és ennek van alapja, valamikor nincs alapja és igazából az egymás közti összetűzést és 
konfliktust nem tudják megoldani és van, hogy ezen a szinten csapódik le. Ez is egy nagyon nehéz 
kérdés és nem biztos, hogy utcabizalmi hatáskörben ezt meg tudnák ők oldani. Ellenben, ha egy 
képviselőtől kapnak egy álláspontot, akkor tudják, hogy gyakorlatilag ez a végső álláspont és ettől 
följebb nem valószínű, hogy tudnak menni ebben a témában, de ez csak egy dolog azok közül, amiket 
említettem. Említettük azt is, hogy nincs meg a bizalom a képviselők felé a lakosság részéről. Én azért 
is javasoltam, hogy továbbra is fenntartom a javaslatot, hogy legyen benne az újságban ez a 
kommunikációs csatorna, a képviselők elérhetőségei is. Engem volt, hogy azért hívtak fel, mert nem 
találták meg másnak az elérhetőségét csak az enyémet. Mondták, hogy bocsánat, de engem tudtak 
utol érni. Mondtam, hogy semmi baj, ha tudok, segítek. Valamilyen szinten ezt a kommunikációs 
csatornát próbálnám én erősíteni és a javaslatomat fenntartom azzal kapcsolatban, hogy jelenjen meg 
minden hónapban az összes képviselőnek az elérhetősége, email címe, telefonszámát is beleértve. 
Köszönöm szépen. 

Szabó István alpolgármester : Ez a kettő nem zárja ki egymást. Nekem ezzel abszolút nincs 
problémám.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag : Reggel megállítottak az utcán, és kérték, hogy tegyünk ki egy 
szemetes állványt a Rákóczi út és a József Attila utca sarkára. Javaslom, hogy bizonyos helyeken, 
forgalmasabb kereszteződéseknél, frekventált területeken helyezzünk el a járda mellett szemetest, 
mert a lakos jelezte, hogy leszállnak a vonatról az emberek és mind ott a sarkon dobálják el a 
szemetüket.  

Szabó István alpolgármester : Több helyen ki lettek helyezve a fémkosarak. Van olyan hely ahonnan 
behozatalra kerültek fa-szemetesek. Ha most nincsen már kukánk, akkor azok közül egy olyat ki lehet 
oda helyezni. Csak annyi, hogy a városüzemeltetésnek mindig ugyanúgy ki kell üríteni.  

Kmetty Károly polgármester : 26 darab korszerű és jól is kinéző szemetes lett kihelyezve, viszonylag 
könnyű az ürítése mert billenthetőek. Figyelnünk kell, hogy viszonylag egységes legyen a kihelyezett 
szemetesek kinézete, mérete. Persze meg lehet oldani azokkal a szemetesekkel, amiket behoztunk, 
de én úgy gondolom, hogy ezt a típust érdemes továbbvinni. Megnézzük azokat a frekventált pontokat 
ahova nem kerültek szemetesek. Buszmegállókhoz, parkok környékére, iskola környékére kell 
kihelyezni ilyeneket. Megvan végül is, hogy hogyan lehet ezt viszonylag könnyen legyártatni. Ezek 
olyan szemetesek, hogy munkadíjat sem kellet értük fizetni, csak anyagköltségeink voltak vele.  

Szabó István alpolgármester : Amíg a lakosság nem nő fel ahhoz, hogy nem dobálják el a szemetet, 
addig ez probléma lesz. Ott a kuka mellettük és mégis ott hagyják a szemetüket és ezek felnőtt 
emberek. A sínek mellett is szeméthegyek vannak folyamatosan. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag : Annyit szeretnék még javasolni, hogy a Hírmondóban megjelenik a 
cikk a képviselő-testületi ülésről. Állítsuk vissza azt a korábbi hagyományt, amelyben látszik, hogy mi 
történik az ülésen. Jelezték a lakosok, hogy odaírunk egy határozat számot és odaírjuk, hogy miről 
volt szó, az nem sokat mond nekik. Gondoljuk végig, hogy hogyan lehetne azt a részt kibővíteni 
annyival, hogy kicsit olvasmányosabb, kicsit érthetőbb legyen. Ne csak egy határozat szám és egy 
mondat jelenjen meg, éppen annak a napirendnek a címe, hanem valóban látszódjon, hogy miről volt 
ott szó. Azt gondolom, hogy az újságban elférne, lehetne ott egy picivel bővebben, olvasmányosan 
leírni. 

Kiss László a bizottság elnöke : Egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, magam is kezdeményeztem 
ezt a közmeghallgatáson. A lakosság nagyon sok esetben nem kap képet arról, hogy a testületi 
ülésen milyen munka zajlik, nem tudják gyakorlatilag, és száraz határozatokból ezeket nem is fogják 
látni. Ahogy korábban is volt, a fontosabb hozzászólások, az, hogy mi volt a napirend, ki volt az 
előterjesztő. Ez mind-mind megjelentek az újságban. Erre kellene egy kicsit nagyobb felületet 
biztosítani. Ez által a lakosság egy teljesebb képet fog kapni a testület munkájáról. Ezt hiányolták, 
nyílván azért is tette fel a lakos ezt a kérdést a közmeghallgatásnál, hogy minden egyes képviselő 1 
percben számoljon be a munkájáról. Ami most már kötelező is, a három percet mi szabtuk meg, amit 
nem mindig sikerült tartani.  
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Ezzel kapcsolatban, vagy egyebekkel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése észrevétele? 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az 
ülést 15:40 órakor bezárta. 

 

Kiss László    Lévainé Apagyi Erika 
bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 


