Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. november 12-én, 18 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

181/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
182/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
183/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Fogászat vállalkozásba adása
9/2009.(XI.13.) sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2009.(II.15.) sz. rendelet módosításáról
1842009. sz. képviselő-testületi határozat:
2009. évi költségvetés III.n.évi telj. elfogadása
185/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
2010. évi belső ellenőrzés elfogadása
186/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Béres Károly megválasztása a Pü.Biz. tagjának
187/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Erdélyi Zsolt megválasztása Felügy.Biz.tagjának
188/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft szerződésének meghosszabbítása
189/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázati saját erő tervezése 2010. évi kltségv.
190/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 12-én,
18 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György és
Kun Szilárd és képviselők.
Igazoltan van távol: Szántai Linda képviselő.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül
7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Balaskó György és Bartucz
Attila képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
181/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó
György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban kéri
a testület elsőként tárgyalja a fogorvosi állás betöltését, amit egyébként az egyebek
napirendben tárgyalnánk, hogy a megjelenteknek ne kelljen várakozniuk. Ismerteti az ülés
napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Fogorvosi állás betöltése
2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
4./ 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
5./ Egyebek
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- Zárt ülés: Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálása
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
182/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Fogorvosi állás betöltése.
Előadó: Dr. Samu János polgármester köszönti Droppa Béla Urat, a DRO-BE DENT
Kft. ügyvezetőjét és dr. Fáber Noémi fogorvost. Elmondja, mindenki előtt ismeretes az egészségügyi ellátás egyik szakterületét, a fogászatot is vállalkozásba kívánjuk adni a háziorvoshoz hasonlóan. Most érkeztünk el odáig, hogy
dr. Fáber Noémi 2010. január 1-től ellátná a fogorvosi teendőket. A közös
megegyezéssel továbbfoglalkoztatott nyugdíjas dr. Révkomáromy László
december 31-el befejezné munkáját. Dr. Fáber Noémi a DRO-BE-DENT Kft.
keretein belül végezné a fogorvosi teendőket. Jelentős segítség az ellátáshoz,
hogy ha a doktornő nem tud jönni a Kft. köteles másik fogorvost biztosítani.
Átadja a szót Droppa Bélának, a Kft. vezetőjének.
Droppa Béla a Kft. ügyvezetője elmondja, családi vállalkozásuk van, ami száz évre nyúlik
vissza. Modern technológiát alkalmaznak, ami a régi tapasztalattal ötvöződik.
Németországban tanult, ahol megismerte a modern technikát. Árszintjük olyan, amit a helyiek
ki tudnak fizetni. Az OEP követelmény rendszerét betartva, a legmagasabb szintű ellátást
szeretnék nyújtani. A lakosság bizalmát meg kell szerezni, hiszen az előző doktor hosszú
ideig dolgozott a településen. Bíznak a hosszútávú, gyömölcsöző kapcsolatban.
Dr. Fáber Noémi fogorvos magáról elmondja, Erdélyből származik, az egyetemet ott végezte.
Egy éve költöztek át, Dunaharasztin élnek. Szemlélet váltás biztosan lesz az ellátás terén, a
legjobb tudását szeretné adni. Fontos dolog az emberek szemléletének megváltoztatása a
fogászattal szemben, az új dolgok megismertetése. Reméli partnerek lesznek a lakossággal.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a szerződés tervezet elkészült, azért került most
kiosztásra, mert még a mai napon is egyeztettek az ÁNTSZ-szel. Van-e valakinek kérdése,
véleménye a fogorvos foglalkoztatásával kapcsolatban.
Balaskó György képviselő a jegyzőtől kérdezi, elfogadható-e a szerződés.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a szerződést jogászok készítették, átnézték, javították,
a szakhatóságokkal egyeztetve van, jónak mondható. A Pénzügyi Bizottság ülésén a szerződés
13. pontjával kapcsolatban felvetődött, hogy legyen rezsidíj, de ezt pontosan nem tudjuk
meghatározni, órával mindent mérni nem tudunk. A telefondíjat a Kft. fizeti.
Droppa Béla a Kft. ügyvezetője javasolja a felvetődött havi 10 eFt-os rezsidíjat egy évre
stabilizálni, az egy év letelte után aktualizáljuk.
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Dr. Samu János polgármester elmondja, a szerződésbe nem közműdíjakat sorolunk, hanem
bérleti díjat állapítunk meg, a rendelő méretére vonatkozva van tapasztalatunk. A szerződést
egy év múlva felülvizsgáljuk. Kéri amennyiben nincs több hozzászólás, döntsön a testület a
fogorvosi állás vállalkozásba adásáról január 1-től és fogadják el a megbízási szerződést.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
183/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a fogorvosi ellátást 2010. január
1-től vállalkozási formában biztosítja a DRO-BE-DENT
Egészségügyi és Kereskedelmi Kft-vel, aki dr. Fáber
Noémi fogorvost bízza meg a teendők ellátásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására azonnal.
Felelős: polgármester.

Droppa Béla ügyvezető megköszöni a testület bizalmát, az engedélyek ügyében a
szakhatóságokkal felveszik a kapcsolatot.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a rendelet módosítását az írásos
anyag tartalmazza. A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri a
Bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
a költségvetési rendelet módosítását elfogadta.
Kun Szilárd képviselő arról érdeklődik, hogy az SZJA elvonás az adóerőképesség miatt vane.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az adóerőképesség miatt van az SZJA elvonás. A
polgármester megállapítja, a rendelet módosításához nincs több észrevétel, javasolja
elfogadásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 9/2009.(XI.13.) sz. rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II.15.) rendelet módosításáról megalkotta.
9/2009.(XI.13.) sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II.15.) sz. rendelet módosításáról a rendelet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester megkérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban
kinek van véleménye, kérdése.
Kun Szilárd képviselő észrevételezi, hogy a KITT-nél a bevételi oldalon a Tápióságra eső
rész le van bontva, a kiadási oldal pedig nincs. Megállapítja továbbá, hogy a gázfogyasztás
három helyen túllépte a tervezettet, a tornacsarnoknál, könyvtárnál és a hivatalnál. Az
iparűzési adó bevételre 18 millió Ft van tervezve, szeretné megkérdezni itt mennyi várható.
Dr. Samu János polgármester a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a KITT-nél a
bontás tájékoztató jellegű, az összköltségről kell szavazni. Nem tudjuk elkülöníteni, Tápióság
része 40 %. A normatívát év végén tudjuk elszámolni, év közben nem. A gázfogyasztással
kapcsolatban elmondja, a hivatalnál konvektor csere volt, ezzel reméljük helyreáll a
fogyasztás. Az iparűzési adónál a feltöltés bejött szeptember 15-ig, év végéig talán a 15 millió
Ft-ot elérjük. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a költségvetés III. negyedévi
teljesítését a testület fogadja el.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
184/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítését elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a tervet a kistérség készítette. Egyetért, hogy elég bonyolult a szöveg, de bele kell írni amit a jogszabály kér.
A lényeg a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, az ellenőrzés a pénzkezelési próblémák feltárására irányul. Vizsgálják, hogy az új szakfeladatrend
miatt a jövő évi költségvetés megfelelő-e. Közbeszerzés ránk nem vonatkozik, mert nem volt ilyen. Év végén még sor kerül a KITT ellenőrzésére.
Ha a testület úgy érzi, lehet kérni, hogy mit vizsgáljanak.
Dr. Samu János polgármester elfogadásra javasolja a 2010. évi belső ellenőrzési tervet, mivel
a testület részéről nincs hozzászólás, más javaslat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
185/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2010. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: aljegyző.
5. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, Cser János lemondásával a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagsága hiányos volt. Egyeztetés alapján a Bizottság külsős
tagjának javasolják Béres Károly Szentmártonkátai út 1. sz. alatti lakost. Béres
Károly az ülésen jelen van, a tagsági tisztséget vállalja. Kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
186/2009.(XI.12) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képvivselő-testület Béres Károly Szentmártonkátai
út 1. sz. alatti lakost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tagjának megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Béres Károly a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja leteszi az esküt.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, gyakran
okoz problémát, hogy a Bizottság nem határozatképes, mivel van olyan tag, aki rendszeresen
nem vesz részt az üléseken.
Dr. Samu János polgármester javasolja, Balaskó György keresse meg Laczkó József
bizottsági tagot, hogy ne akadályozza a bizottság munkáját.
2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy Cser János volt a SÁGÉP Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, erről a tisztségéről is lemondott.
Az alapító feladata, hogy a bizottság működjön, a tagok száma meglegyen. Javaslat a
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztani Erdélyi Zsolt Szentmártonkátai út 25. sz.
alatti lakost.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
187/20009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsága tagjának Erdélyi Zsolt Szentmártonkátai út
25. szám alatti lakost megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ÖKOVÍZ Kft-vel a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződésünk december 31-ig van érvényben. Változatlan feltételek
mellett kéri az ÖKOVÍZ Kft. a szerződés meghosszabbítását 2010. január 1. – március
31. közötti időszakra.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
188/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális szilárd
hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás –
elvégzésére megbízza 2010. január 1-től 2010. március
31-ig terjedő időszakra az ÖKOVÍZ Kft-t (Cegléd,
Pesti út 65.)
Határidő: szerződés módosítására december 31.
Felelős: polgármester.
4./ Dr. Samu János polgármester a Leader pályázatok állásáról ad tájékoztatót. A pályázatban civil szervezetek, egyéni vállalkozók és az önkormányzatok vehetnek részt. A Nyugdíjas Klub fellépő ruhák beszerzésére pályázik, a pályázatuk elkészült, a mai napon feladásra került. A Sportkör a sportöltöző felújítására pályázik, ez a pályázat hétfőn kerül
postára. A terveket módosítani kellett, így a felújítás költsége 13.300 eFt. A tábor felújítására a Kft pályázik, a költség 9.330 eFt. A terveket Berényi Tamás készítette, a tábor
külső, belső felújíását tervezik. Jelenlegi felállásban december 31-ig van működési engedély, a betegszoba, WC kialakítása miatt. A tábor a felújítás után 27 fő befogadására
lesz képes. A fűtés nem szerepel a felújításban, mert engedélyköteles és a Leaderben
nincs erre lehetőség. Egyeztettünk a Prímagázzal, öt éves együttműködési szerződés
aláírásával nem kell bérleti díjat fizetni és 5.000.- Ft-ért letelepítik a tartályt.
Tudomásunk szerint a pályázatok január végén lesznek elbírálva. Az Önkormányzatnak
együttműködési megállapodást kell kötni a civil szervezetekkel. A testület döntött
arról, hogy a létesítményeket határozatlan időre, de legalább öt évre térítésmentesen
használatba adja. Helyi vállalkozó alkalmazása az elbírálásnál előnyt jelent, a táborhoz
Kun Józseffel, a sportöltözőhöz Cserni Lászlóval kötöttünk megállapodást. A műszaki
ellenőrzést Safranyik István és Berényi Tamás elvégzi, hogy a minőség biztosítva legyen. A játszótéri pályázat beadási határideje december 16. A díszfasorra juhar, vérszilva és díszcserje van tervezve, figyelembe véve a villanyvezetéket.
Kun Szilárd képviselő javaslata, a templomhoz vezető lépcső felújításánál meg kellene
oldani egy kerékpár feltoló lehetőségét.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye, a tábornál az ágyak cseréje helyett inkább
ablakcsere kellett volna.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a kerékpár feltoló lehetőségét megvizsgáljuk. A
tábornál az ágycsere a férőhely miatt kell, az ablakok elég jó állapotban vannak, szigetelésüket
meg lehet oldani. Nem fér több a pályázatba.
Berényi Tamás képviselő elmondja, a pályázatban külön költség az eszköz és a felújítás. A
tábor téli kihasználtsága minimális jelen pillanatban. Jelentősnek tartja a külalakot és az
ÁNTSZ követelményeinek való megfelelést.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, elhangzott, hogy a pályázatokhoz helyi
vállalkozók nevét le kellett adni. Azt szeretné tudni, ez szabályos-e így, nem kellett volna
pályáztatni. Több milliós megbízásról van szó.
Balaskó György képviselő úgy tudja, műszaki ellenőr csak az lehet aki az országos listán
szerepel.
Hegedűs György képviselő véleménye, ha az iskolai ablakcsere kivitelezését versenyeztettük,
itt a pályázatoknál ne nevesítsünk ki mit csinál, a testületnek kell dönteni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a testületet csak tájékoztatta, civil szervezetek
pályázatáról van szó, a Sportkör, a Nyugdíjas Klub és a Kft. pályázik. Az Önkormányzat, a
Képviselő-testület döntése szerint a pályázatok előkészületi költségét biztosítja. Helyi
vállalkozóval megállapodás plusz pontot jelent a bírálatnál. Kedvezőbb ajánlat esetén
lehetőség lesz mással végeztetni a munkát. Azt is lehetett volna, hogy a civil szervezetk
megkapják a pályázati kiírást és nem segítünk, csinálják. A polgármester tájékoztatja a
testületet, hogy a buszmegálló pályázatunkhoz kaptunk árajánlatot, 580 eFt, 800 eFt, 1 millió
Ft-os összegek. Tíz buszmegálló van, el kell dönteni mindkét oldalra, vagy csak a felszálló
részre csináljuk. Javasolja a buszmegálló az utolsó legyen a pályázatunkban. A pályázatokhoz
a saját erőt a 2010. évi költségvetésbe tervezni kell, 5 millió Ft legyen ez az összeg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
189/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges saját
erőnek 5 millió Ft-ot tervez a 2010. évi költségvetésébe.
Határidő: költségvetés tervezése.
Felelős: polgármester.
5./ Berényi Tamás képviselő, az Ad Hoc Bizottság elnöke tájékoztatást ad a testületnek a
Kft.-nél folyó vizsgálatok ügyében. A Bizottság öt alkalommal tartott kihelyezett ülést a
Kft. telephelyén. Az eszközleltárt átvizsgálták, a könyvelésben szerepelnek tételek, amiket nem tudnak hol vannak. A kifizetési ütemezést elkészítették. Az ügyvezető az elmúlt
napokban tisztázta az intézmény vezetőkkel az elszámolás körüli félreértéseket. Az Önkormányzat felé is van tartozásuk, amit rendezni kell. Az elmúlt időszak könyvelését
áttekintették, úgy látják a bevételek a működésre, törlesztésre elegek lesznek. A tábor
felújítása elkészült, az erre fordított összeg egy része térült meg, ez is megnehezítette
a Kft. életét. A vízdíj tartozások rendezésére koncepciót készítettek, 20 % a nem fizetők
aránya. A személyes meghallgatásokra még nem került sor, először a működésről szerettek volna tiszta képet kapni.
Kun Szilárd képviselő, bizottsági tag elmondja, egyetértenek Berényi Tamás által
elmondottakkal. A tábor beruházási összege konkrétan még nem volt meghatározva. A
vizsgálat teljes befejezése után adnak írásos tájékoztatást.
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja nem a tábor miatt került a Kft. nehéz helyzetbe.
Ha jól csinálják a táboroztatást nem kell 2-3 év a befektetett összeg megtérüléséhez.
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Az épület eladását próbálták elkerülni, ezért fogtak bele, kényszerítve lettek a helyzetbe.
Véleménye szerint a vízdíj kintlévőség nem oldja meg a problémát.
Dávid Kornélia Anikó képviselő véleménye szerint Berényi Tamás egyéni vállalkozói
szemmel nézi a helyzetet. Önkormányzati Kft-ről van szó, kénytelenek voltak hitelt felvenni
az indulásra. Az előző üzemeltető nem hagyott ránk semmit. Nem tudja miért nem vett az
Önkormányzat gépkocsit és miért a vízdíjból kell a részleteket fizetni.
Balaskó György képviselő véleménye szerint Berényi Tamás jól nézi a dolgokat, ha
másképpen nézzük csődhelyzet alakul ki. Ki volt számítva mi kell a Kft-nek az induláshoz.
Az a probléma, hogy a Kft nem tudta tartani amit elvállalt.
Dr. Samu János polgármester javasolja a dolog lezárását, vannak vizsgálandó anyagok. A
Kft-nek működni kell, koncesszióba nem akarjuk adni a vizet. A Bizottság munkájára szükség
van, fel kell tárni mi szükséges a jó működéshez. A normális működés feltételeit meg kell
teremteni, ez a cél. Ezért fogadtunk könyvvizsgálót és ezért alakult az Ad Hoc Bizottság. A
normalizálódás jelei mutatkoznak, úgy gondolja rövid időn belül rendben lesznek a dolgok. A
Bizottság munkájának befejezése után és a könyvvizsgálat eredményében visszatérünk a Kftre.
6./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2009. november 26. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Szociális rendelet módosítása
2./ 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
190/2009.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2009. november
26-án, 17 órára összehívja.
A polgármester megköszönte a megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el, melynek
napirendje a Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Balaskó György
Bartucz Attila
jegyzőkönyv hitelesítők
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