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I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket.
A falugyűlést megnyitja.
Elmondja, hogy két részönkormányzati képviselő kérésére hívták össze a falugyűlést. Mivel
Balatonakarattya településrész leválásáról van szó, ezért volt indokolt az ülés akarattyai helyszínen
történő összehívása.
Elmondja továbbá, hogy a jelenléti ívet 91 fő balatonakarattyai állandó lakos írta alá, akik kaptak
egy bélyegzővel ellátott, kék szavazó cédulát, ezzel fognak szavazni a bizottsági tagokra. A
falugyűlés határozatképes.
Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Virág Anikó köztisztviselőt bízzák meg.
A Falugyűlés Virág Anikó jegyzőkönyv vezetőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Javaslatot tesz továbbá két fő jegyzőkönyv hitelesítőre: Farkas Sándor és Ránky Péter
balatonakarattyai lakosok személyében.
A Falugyűlés Farkas Sándor jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 1 fő tartózkodással
elfogadta.
A Falugyűlés Ránky Péter jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 1 fő tartózkodással elfogadta.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZ LEVÁLÁSA, ÚJ KÖZSÉG KIALAKÍTÁSA.

Tájékoztatások:
Tömör István polgármester:
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd fog jogi tájékoztatást nyújtani a napirenddel kapcsolatban. Magam
úgy állok a javaslathoz, hogy az itt élő emberek többségi gondolatát támogatom. A gyakorlati
eljárás folyamatáról is ügyvéd úr fogja tájékoztatni a jelen levőket. Az előkészítő bizottság
maximum 9 tagú lehet, akik a leválás folyamatának munkálatait fogják végezni. Átadom a szót Dr.
Imrédy Szabolcs ügyvéd úrnak.
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd:
Elmondanám, hogy a falugyűlésnek mi a célja, és a különválás létrejöttének a célját. Most nem
arról döntenek, hogy különválik-e Akarattya, vagy nem, - ezt népszavazás fogja eldönteni. Az
előkészítő bizottság megvizsgálja, hogy önálló létre jogosult-e. A bizottság a munkája során
elsősorban vizsgálja a település várható költségeit, költségvetési tervet készít, javaslatot tesz a
településnévre, a vagyonmegosztásra. Ha megszavazzák a bizottság létrejöttét, előkészíti a
javaslatát és írásban Önök elé tárja. Ekkor lesznek abban a helyzetben, hogy dönthessenek az
önálló község létrehozásáról. A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok fele
megjelenik és akkor eredményes, ha a megjelent szavazók fele igennel szavaz. Amennyiben
eredményes és érvényes, akkor a bizottság javaslatát fel kell terjeszteni a belügyminiszterhez, hogy
életképes-e az új község. Ha a belügyminiszter úgy látja, hogy életképes, akkor a köztársasági
elnök dönt a kérdésben. Fontos tudni még, hogy ha meghozza a döntést a köztársasági elnök, a
soron következő önkormányzati választások napjával jön létre az önálló község. A kezdeményezők
6 tagú bizottság létrehozására tettek javaslatot. A települési képviselők tagjai a bizottságnak, a
kezdeményezők tettek ezen kívül négy személyre javaslatot: Rozs Péter, Pokornik István, Farkas
Sándor és Udvardi Gábor személyében. Más személyekre is tehetnek javaslatot a jelen levők.
Tömör István polgármester:
Kérem a kezdeményező két képviselőtársamat, hogy néhány szóban tájékoztatást nyújtsanak ők is.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Civil megkeresés alapján mi terjesztettük elő közel 60 aláírással a javaslatot, ami nem mostani
keletű, 6 éve vagyok képviselő-testületi tag, visszatekintve kb. 4 éve nagyon sokszor hallottam,
hogy Akarattya önálló településként való működését vizsgáljuk meg. Magam kenesei vagyok, úgy
gondoltam, hogy nincs értelme, de eltelt 6 év, és most nincsenek érveim, - most amellett nem tudok
érvelni, hogy mi miatt kellene együtt maradni a két településnek. Ha az akarattyaiak így
gondolják, támogatnom kell őket, mert a bevételeket vissza kell forgatni és Akarattya nagyon nagy
helyzeti előnnyel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy ha Akarattya önálló településként
gazdálkodik, meg tudja valósítani azt, amit hat év óta együtt nem tudunk. Bízom benne, hogy
Akarattya önállóan is tud működni, és ehhez segítségemet nyújtom.
Lengyel János képviselő, Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat vezetője:
Bemutatja a jelenlevőknek az írásos lakossági megkeresést 48 aláírással. Megtettük, hogy a Képviselő-
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testület elé terjesztettük az ügyet. A 60-as évektől működött Akarattyán iskola, óvoda, tanácsi
kirendeltség, de a 70-es évek közepétől nincs Akarattyának igazi gazdája. A településrészi
önkormányzat létrehozása értelmetlen. Felélte vagyonát a település, de ha mindkét falurész külön
keresi a boldogulását, mindkettőnek jó lesz, úgy gondolom, és támogatom a különválást.
Tömör István polgármester:
Ügyvéd úrtól értesültünk a bizottságba történő javaslatokról, melyek között Farkas Sándor úrra is
javaslatot tettek. Így Farkas Sándor jegyzőkönyv hitelesítő helyett javaslatot kérek másik
személyre.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jaksa József urat javaslom Farkas Sándor helyett jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Falugyűlés Jaksa József jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta, ezzel
egyidejűleg Farkas Sándor jegyzőkönyv hitelesítői megbízását visszavonta.

Kérdések, hozzászólások:
Cornides Tamás lakossági érdeklődő:
Kérdésem lenne jogász úrhoz: tudtommal Akarattya állandó lakosa kb. 750 fő, nyaralókkal 1500
főre nő, esetleg többre. A törvény szerint az szavazhat, aki bejelentett állandó lakos. A nyaralókat
meg lehet-e kérdezni, mit gondolnak a szavazásról? - A demokráciához a plusz 800 ember
megkérdezése is hozzátartozik, úgy gondolom.
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd:
A felvetést a jogszabályok rendezik. A települési állandó lakos vehet részt a népszavazáson.
Megkérdezni meg lehet a nyaralókat, de nem vehetnek részt a szavazáson. Ha részt kíván venni és
ennek érdekében valamilyen lépést tesz, ez mindenki saját dolga.
Cornides Tamás lakossági érdeklődő:
Látja értelmét ennek?
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd:
Ha a bizottság létrejön, ha olyan javaslatot tesznek, akkor valószínűleg mindenki arra fog szavazni,
hogy igen, jöjjön létre az új település. Amennyire tudom, a nyaralótulajdonosok is támogatják az új
község létrejöttét.
Cornides Tamás lakossági érdeklődő:
Örülnék, ha külön meg tudna élni, de pontos elszámolást adjon erről a bizottság írásban a lakosok
felé.
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd:
Természetesen, ez lesz a dolga. Az állami érdekkel ellentétes is lenne, hogy olyan település jöjjön
létre, ami utána csődbe megy. Olyan anyagot kell letenni, amiből mindenki világosan látja, mik a
kiadások és mik a bevételek.
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Szarvas Sándor lakossági érdeklődő:
Nem vagyok állandó helyi lakos. Két javaslatot teszek az állandó lakosoknak: fontolják meg, ha
találnak olyan nem állandó lakost, aki vállalja ezt, hívják meg megfigyelőnek a bizottságba.
Javaslom továbbá, hogy az előkészítő bizottság keressen olyan falut, aki a közelmúltban szétvált és
a gyakorlati kérdésekről összejövetelt tartson vele.
Tömör István polgármester:
A törvény nem teszi kötelezővé a nyaralók megkérdezését, az előkészítő bizottságnak ennek
ellenére ezzel foglalkozni kellene, úgy gondolom.
Lengyel János képviselő:
Ígérem, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a nyaralótulajdonosok is megkapják az
információkat. A Balatonakarattya Fürdőtelep Egyesület honlapjára és a balatonkenesei honlapra is
fel fogjuk tenni az anyagokat és mindenki elmondhatja a véleményét a távolból is.
Tömör István polgármester:
A bizottság munkája hosszú folyamat lesz, a véleményformálásra is lesz ideje mindenkinek.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Tudomásom szerint nem csak az állandó lakosok, hanem a tartózkodási hellyel rendelkezők is
szavazhatnak a népszavazáson.
Tömör István polgármester:
Országos szavazáskor működik úgy, hogy a tartózkodási hellyel rendelkezők is szavazhatnak. Ha
nem állandó lakhellyel rendelkeznek, az önkormányzati és ezen a választáson sem szavazhatnak.
Vidra Tibor lakossági érdeklődő:
Javaslatom lenne a nyaralók véleményének képviseletére: van egy két éve állandó lakos, aki előtte
hatvan évig nyaraló volt, de most, mint állandó lakos alkalmas szavazó. Ránky Pétert, mint plusz
főt javasolnám a bizottságba. Jegyzőkönyv hitelesítő helyett a bizottságba javaslom Ránky Pétert.
Tömör István polgármester:
Ránky Péter helyett kérnék javaslatot újabb jegyzőkönyv hitelesítő személyére.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kovács István helyi lakost javaslom, vállalja?
Kovács István helyi lakos:
Igen, vállalom.

A Falugyűlés Kovács István jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot egy tartózkodással
elfogadta, ezzel egyidejűleg Ránky Péter jegyzőkönyv hitelesítői megbízását visszavonta.

Cornides Tamás lakossági érdeklődő:
A település határaival kapcsolatban: az üdülőtelep volt Akarattya és Kenese határa, ezen
elkezdünk majd „veszekedni”?
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Tömör István polgármester:
Valószínűleg így van, mert gyakorlatilag nem volt szükség arra, hogy elkülönüljön a két
településrész, és nem kellett határt húzni. De vannak térképek és anyagok, az előkészítő bizottság
ezt is ki fogja dolgozni, nem csak a pénzügyi dolgokat, hanem a területeket, a lakosokat,
adófizetőket, állami bevételeket, milyen feladatokat kell a közös pénzekből megoldani.
Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd:
A bizottság egyik feladata, hogy tegyen javaslatot a területre, ami térképek alapján történik.
Megalapozott javaslatnak kell lennie, a két településnek el kell kezdeni egyezkedni, ugyanis
megegyezéssel kell eldönteni, - ha ez nem jön létre, akkor a bíróság dönt. Bízom benne, hogy jelen
esetben megegyezés fog dönteni.
Dembinszky Tamás lakossági érdeklődő:
Furcsának tartom, hogy meg vagyunk vezetve. Személyek próbálnak olyan valamit tenni valaki
érdekében, ami a két település szétcincálását jelenti. A pillanatnyi keresetét ki fogja termelni a
négyszáz ember? Olyan hátsó gondolatok vannak, amit nyílt kártyával kellene elmondani. A
belügyminiszter idejönne, nem találna el, mert nincsenek kint az utcatáblák! Örülök, hogy ez a
lehetőség megnyílik, de nagyon fájdalmas lesz Kenesének is és önöknek is.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Visszakérdeznék, hogy az úr balatonkenesei állandó lakos?
Dembinszky Tamás lakossági érdeklődő:
Igen, Balatonkenesén.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Köszönjük a véleményét, de nem hátsó szándékot kell feltételezni, végig lehet nézni a
kezdeményezők nevét. Nem kell azon gondolkodni, hogy Balatonakarattya esetleg miből fizet,
2014-ben ki lesz a polgármester, miből fizeti ki. Ez nem az ön gondja lesz, hanem
Balatonakarattyáé, ha sikerül a szétválás. Polgármester úr Kenese érdekét képviseli, ez így
természetes, de a balatonakarattyaiak pedig Balatonakarattya érdekét. Egy barátságos
megegyezésnek kell születni, hogy mindkét település boldoguljon. Ha a balatonakarattyaiak ezt
kérték, akkor kötelességünk mellé állni emellé a leválási szándék mellé. Biztos vagyok benne, hogy
Balatonakarattya önállóan is megállja a helyét. A bizottság koordinálni fogja a feladatot, a
kimutatás után biztosak lehetnek benne, hogy megáll önállóan a település, ha pedig nem, akkor
nem fognak úgy szavazni, biztos vagyok benne. A kimutatásokat nem a bizottság fogja elkészíteni,
hanem erre alkalmas céget fogunk felkérni.
Farkas Sándor lakossági érdeklődő:
Úgy gondolom, hogy a kettős képviselet megoldható, ha a bizottság figyel azokra az
ingatlantulajdonosokra is, akik nem állandó lakosok. Kérem polgármester urat és a Képviselőtestület tagjait, hogy adják meg a segítséget ahhoz, hogy a bizottság részére a megfelelő adatokat a
hivatal részéről biztosítsák. Ahhoz, hogy korrekt előterjesztést tudjon a bizottság készíteni, csak a
hivatallal együttműködve fog menni. Az ellentéteket a számokkal fel lehet oldani, két gyakorlati
javaslatom lenne ehhez: szoftverek vannak, amik a vagyon feltérképezésére alkalmasak, ez
rengeteg dolgot megkönnyítene, polgármester úr segítségét kérem, hogy a bizottságnak az
adatszolgáltatásban legyen partnere.

5

Tömör István polgármester:
Természetesen kötelességem megtenni minden segítséget nekem is, a hivatalnak is és a Képviselőtestületnek is, de a bizottság szakembereket fog felkérni a Magyar Államkincstártól, és az adatokat
nem a hivataltól fogják kérni. A törvényalkotó azért döntött így, hogy esetleges ellenérdekű
feleknek ne legyen lehetőségük valótlan adatokat szolgáltatni. Korrekt, pontos adatokat fognak
kapni tőlünk is és a Kincstártól is egészen biztosan.
Vidra Tibor lakossági érdeklődő:
Kérném a bizottságba jelöltek bemutatkozását.
Udvardi Gábor előkészítő bizottságba jelölt tag:
Nem vagyok tősgyökeres balatonakarattyai lakos, négy éve lakok itt. Lehetőséget látok abban,
hogy Balatonakarattya önállóan sikeres lenne, el fogjuk dönteni, hogy tudunk és akarunk-e élni a
lehetőséggel. Hátsó szándékunk nincs, a számokat kell látni és szavazni fogunk róla.
Farkas Sándor előkészítő bizottságba jelölt tag:
Állandó lakosként 12 éve lakom Balatonakarattyán, nagyapám vonatkozása kapcsán van a
kötődésem, Partalja Egyesületnél társadalmi tevékenységet vállaltam. Látnunk kell a számokat, az
fogja eldönteni, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni. Régóta látni szerettük volna, mennyi
kiadása és bevétele van Balatonkenesének és Balatonakarattyának, - most majd látni fogjuk.
Rozs Péter előkészítő bizottságba jelölt tag:
Balatonakarattyán élek 1973 óta, biztonságtechnikai céget vezetve helyben dolgozom. Udvardi
úrral közösen fogalmaztuk meg, hogy Akarattyát hogy lehetne szebbé - jobbá tenni. Egyik
gondolat az volt, hogy külön kellene válnunk, hisz mindegyikőnk imádja Akarattyát. Ezután
kerestük meg Imrédy ügyvéd urat, aki tájékoztatott bennünket, ezután elindult a kérdezősködés,
felkerestük a Részönkormányzat vezetőjét és innen indult a dolog.
Pokornik István előkészítő bizottságba jelölt tag:
1982 óta élünk Balatonakarattyán, nyugdíjas vagyok, a DRV-nél dolgoztam üzemvezetőként
Akarattyán és a környéken. Az volt a véleményem, hogy mint üdülőterület, úgy gondolom, nem
csak Akarattyán, Kenesén is látszik az elhanyagoltság. Kevés pénzből, odafigyeléssel sok mindent
meg lehet oldani, ha gazdája van a településnek. Kenese is jobban jár majd ezzel a felállással
véleményem szerint.
Ránky Péter előkészítő bizottságba jelölt tag:
Egész kiskorom óta itt nyaralok. Anyai nagyapám alakította a Fürdőtelep Egyesületet, tősgyökeres
akarattyainak vallom magam - ezért is költöztem ide. A számoknak hinnék én is, és a reális
tényeknek. Valós alapokon a jövőre nézve konkrét reális tervekkel nézzünk szembe, miként fogunk
dönteni. Kérdezném, hogy a későbbiek során lehet-e a bizottságba szakmai alapon másokat is
bevonni?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ez a bizottság egy előkészítő bizottság lesz, ez a bizottság fogja felkérni a szakmai szervezeteket a
pénzügyek, illetve a terület-meghatározás terén is.
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Tömör István polgármester:
Kiegészítem, hogy csak szavazás útján lehet a bizottságba bekerülni.
Kovács István lakossági érdeklődő:
Miből finanszírozódik a bizottság ilyen irányú megkeresése?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A bizottság költségmentesen végzi a munkáját,
Részönkormányzat és az Önkormányzat is felvállalja.

a

szakemberek

költségét

pedig

a

Kovács István lakossági érdeklődő:
Áll rendelkezésre pénze erre a célra az Önkormányzatnak?
Tömör István polgármester:
Jelenleg nincs erre elkülönítve összeg az Önkormányzat költségvetésében.
Kovács István lakossági érdeklődő:
Nagyon nagy munka ez, erre már még egy meg nem alakult önkormányzat hitelt vesz fel, vagy
hogy fog működni?
Tömör István polgármester:
Balatonkenese Önkormányzata nem fog hitelt felvenni erre a célra.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Elfogadott költségvetésünk még nincsen 2012 évre, a bizottság még most alakul meg, az
ajánlatokat a bizottság megkapja, utána lesz joga előterjeszteni a Részönkormányzat elé, aki a
Képviselő-testület elé terjeszti - aki szavazással megállapítja, hogy lesz-e erre keret? A kenesei
Képviselő-testület fogja megszavazni, mert nem egymás ellen, hanem egymás mellett kell, hogy
működjön a két település. Amennyiben Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
látná, hogy ebben a döntésben nem tudunk a szakemberek díjazására elkülöníteni összeget, a
Részönkormányzat meg fogja találni a megoldást.
Lakossági érdeklődő – bemutatkozás nélkül:
Kérdezném, hogy egyetlen papír nincs, ami Kenesét és Akarattyát külön veszi? Ha Akarattya
leválik, Kenese város marad?
Tömör István polgármester:
Akarattya leválása nem befolyásolja Kenese városi rangját. Több kimutatást készítettek már a
külön nyilvántartás ügyében, csak akik kérték, ezt nem fogadták el. Ez a lehetőség egy újabb
lehetőséget hoz magával, hogy az önkormányzattól független szervek fognak kimutatást készíteni.
Megjegyzem még, hogy egy nem rég elkészült ilyen anyag ötmillió forintba került egy másik
településen. 3600 lakosból 800-an élnek állandó lakosként Akarattyán. Ebből a szavazó körülbelül
723 fő.
Cornides Tamás lakossági érdeklődő:
Hét éve lakom állandóan Akarattyán, Kenesén sokat járok, - amit Dembinszky úr mondott, igaz,
hogy elterjedt érdekszövetségek vannak, az lenne jó, ha oda tudnánk jutni, hogy ez megszűnjön. A
véleményem, és szeretném, hogy a település egyben maradna, és összedolgozva szeretetben,

7

megbecsülésben többet tudnánk elérni.
Tömör István polgármester:
Szavazni fogunk egy bizottságra, akik előkészítő bizottságot fognak képezni. Feladatuk lesz, hogy
megkeresnek szakembereket, akik tanulmányokat fognak végezni és prezentálni Önök felé,
aminek a lényege az, hogy az elválás mennyire lesz életképes.
Kérdéseket teszek fel és a kék cédulával rendelkezők szavazatait várjuk.
Falugyűlést kérdezem: kíván-e a falugyűlés előkészítő bizottságot létrehozni annak érdekében,
hogy Balatonakarattya önálló településként jöjjön létre? Aki igennel szavaz, kérem jelezze.
A Falugyűlés 88 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással úgy határozott,
hogy előkészítő bizottságot kíván létrehozni annak érdekében,
hogy Balatonakarattya önálló településként jöjjön létre.
Tömör István polgármester:
Az előkészítő bizottságba a javasolt személyeken kívül kívánnak-e más tagot javasolni?
A Falugyűlés az előkészítő bizottságba további tagot nem javasolt.
Tömör István polgármester:
Vatics Erzsébet és Lengyel János képviselők automatikusan bekerültek a bizottságba.

-

Farkas Sándor bizottsági tagságára kérem a szavazatokat

A Falugyűlés 78 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással megválasztotta Farkas
Sándor balatonakarattyai lakost az előkészítő bizottságba.

-

Pokornik István bizottsági tagságára kérem a szavazatokat

A Falugyűlés 83 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Pokornik
István balatonakarattyai lakost az előkészítő bizottságba.

-

Udvardi Gábor bizottsági tagságára kérem a szavazatokat

A Falugyűlés 81 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta Udvardi
Gábor balatonakarattyai lakost az előkészítő bizottságba.

-

Rozs Péter bizottsági tagságára kérem a szavazatokat

A Falugyűlés 82 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Rozs Péter
balatonakarattyai lakost az előkészítő bizottságba.
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-

Ránky Péter bizottsági tagságára kérem a szavazatokat

A Falugyűlés 80 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással megválasztotta Ránky
Péter balatonakarattyai lakost az előkészítő bizottságba.

Tömör István polgármester:
Kérdezem, van-e további kérdés a mai témával kapcsolatban?
Csókási János lakossági érdeklődő:
Mindenkit kérek, aki itt van, és érdekeltsége fűződik Akarattyához, hogy olyan időpontot
válasszunk a következő tájékoztatásra, hogy ne csak a helyi lakosok, de esetleg az Akarattyán
ingatlantulajdonnal rendelkezők is részt vehessenek.
Tömör István polgármester:
Mint már elmondtam, hogy nem rövid időtartamú lesz az eljárás lefolytatása, és a szezon folyamán
már itt lesznek a nyaralók is.
Bajnok Andrea lakossági érdeklődő:
Kérem az előkészítő bizottság tagjaitól, hogy az elérhetőségeiket tegyék közzé valamilyen
formában, akár folyamatosan álljanak rendelkezésre a kérdések megválaszolására.
Tömör István polgármester:
A honlapon és a Kenesei Hírlapban is meg fognak jelenni az információk.
Lengyel János képviselő:
Kérem, hogy az előkészítő bizottság tagjai maradjanak itt a gyűlés után és megköszönöm, hogy
ilyen sokan érdeklődtek a mai falugyűlés iránt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és 18,50 órakor a falugyűlést
bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jaksa József
balatonakarattyai állandó lakos

Kovács István
balatonakarattyai állandó lakos
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