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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. június 28-án (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
8/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.25.) rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
82/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
83/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
84/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás, Társulási Megállapodásnak módosításának elfogadásáról
85/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Kisújszállás' Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi
Ügyeleti Társulás működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról
86/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékgazdálkodási terv készítésére árajánlat elfogadásáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. június 28-án (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Willand Péter képviselő

Távol van:

Tóth Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Lövei Sándor körzeti megbízott

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Willand Péter és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Ecsegfalva község közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatás
Előadó: Szlovák Zsolt r. hadnagy őrsparancsnok
2. ÁMK intézményvezetőjének beszámolója
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi
szabályairól szóló 2/2011.(I.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet 6 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont:
Ecsegfalva község közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatás
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a napirend kapcsán megjelent Oltyán Sándor
r. alezredes urat, Szlovák Zsolt r. hadnagy őrsparancsnok urat valamint Lövei Sándor körzeti
megbízott urat.
Véleménye szerint a beszámolóból teljes körű képet kaptunk Ecsegfalva közbiztonsági
helyzetéről. ( A beszámolót a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Emlékeztetőül elmondja, hogy az elmúlt év végén körzeti megbízotti iroda kialakítására került
sor. Így kulturált körülmények között folyhat a rendőri munka.
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Úgy érzi, hogy Ecsegfalván a Rendőrség és a Polgárőrség kellőképpen tud a közbiztonság
érdekében fellépni.
A közbiztonságot megfelelőnek ítéli meg. A Kormányprogram alapján várhatóan helyben
lakó körzeti megbízottunk is lesz, ezen törekvések felé folyamatosan vannak lépések.
Reméljük, hogy mielőbb realizálódik.
Megkérdezi, hogy van-e hozzáfűzni való a beszámolóhoz?
Szlovák Zsolt r. hadnagy őrsparancsnok
Köszönti a jelenlévőket. Úgy gondolja, hogy részletes a beszámolója, kiegészíteni nem
kívánja, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Oltyán Sándor r. alezredes:
A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy törvényi változás miatt az együttműködési
megállapodásokat újrakötik.
A megállapodásban rögzíteni szeretné azt is, hogy a rendőrség felkérésére szükség szerint
más településen is láthassanak el szolgálatot.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy sok új polgárőr tag lett az idén.
A tavasz folyamán volt egy közbiztonsági tájékoztató, amely nagy népszerűségnek örvendett.
Megkéri a Rendőrséget, hogy az iskolások amikor leszállnak a buszról, nem a járdán
közlekednek, hanem az úton. Javasolja, hogy erre figyeljenek már oda, fegyelmezzék meg
őket. Úgy gondolja, hogy a rendőri jelenlét hatásos lenne.
Oltyán Sándor r. alezredes:
Ígéretet tesz arra, hogy akár osztályfőnöki órán is tájékoztatást adnak a gyerekeknek a
biztonságos közlekedésről. A szabálysértési törvény is változni fog és erről is tájékoztatják a
gyerekeket.
Kovács Mária polgármester:
Rendőrségen személyi fejlesztés várható-e?
Oltyán Sándor r. alezredes:
Tájékoztatást ad a Rendőrség személyi állományának bővítéséről, várható átszervezéséről.
Arra törekszenek, hogy minden településen legyen rendőri jelenlét.
Sárkány Sándor képviselő:
Tavaly már beszéltek a térfigyelő kamerákról, ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Véleménye szerint pályázat útján meg lehetne valósítani.
Kovács Mária polgármester
Elmondja, hogy folyamatosan figyeli a pályázatokat, de jelenleg nincs ilyen lehetőség.
Oltyán Sándor r. alezredes:
Tájékoztatást ad a Dévaványán, illetve a Szarvason működő térfigyelő kamera rendszerről,
illetve a kezeléssel kapcsolatos jogi szabályozásról.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselő-testületet, hogy a
beszámolót fogadják el.
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
82/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Dévaványai Rendőrőrse által készített, a település közrend- és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

2. napirendi pont:
ÁMK intézményvezetőjének beszámolója
Kovács Mária polgármester köszönti Balogné Berényi Erzsébetet az ÁMK
intézményvezetőjét.
Az általa elkészített beszámolót részletesnek tartja. ( A beszámolót a jegyzőkönyv 4. sz.
melléklete tartalmazza.)
Kéri, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető:
A beszámolójában részletesen leírt mindent. Örömét fejezi ki, hogy lehetőség nyílt arra, hogy
+ 4 óra biztosításával színvonalasabb oktatást tudnak nyújtani. Örül annak, hogy így bizonyos
tantárgyakat külön évfolyamonként tudnak megtartani.
Folyamatosan fejlesztik az eszközeiket is, pl. digitális tábla.
Folyamatosan pályáznak kulturális programokra is.
Igyekeznek minden lehetőséget megadni diákjaiknak.
Galambos István képviselő:
Tudomása van róla, hogy a gyerekeket szokták moziba vinni. Tudják-e azt biztosítani, hogy
minden gyerek eljusson?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető:
Igyekeznek minél szélesebb körre kiterjeszteni, hogy előbb-utóbb minden gyerek eljuthasson.
Kovács Mária polgármester:
Kevésnek tartja a délutáni foglalkozásokat. Sok a csellengő gyerek, aki unja magát. Hogyan
lehetne ösztönözni őket arra, hogy részt vegyenek foglalkozásokon, illetve, hogy több
foglalkozás legyen?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető:
Elmondja, hogy sajnos kevés az erre fordítható órakeret. A felső tagozatosoknak vannak
délutáni foglalkozások, de sajnos sok gyerek még az étkezést sem veszi igénybe. Kötelezni
nem lehet a gyerekeket. A foglalkozások nagy részét úgy szervezik, hogy 5. – 6. órában
legyen, hogy ott tudjanak maradni a gyerekek.
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Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Azt nem lehetne megoldani, hogy az ecsegfalvi gyerekeknek itt helyben sporttevékenységet
szervezni?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető:
Ennek a személyi feltételei hiányoznak, óradíj, útiköltség, stb., de megvizsgálja a lehetőségét.
Csányi András képviselő:
Az iskola külső állagának megőrzése érdekében nem tudna pályázat útján felújítást
megvalósítani az ÁMK? (nyílászárók cseréje, szigetelés, stb.)
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető:
Az ÁMK nem adhat be pályázatot, csak az önkormányzat, és ezeknek a pályázatoknak
feltétele, hogy 5 évig működtetni kell, illetve most nem lehet tudni, hogy az új közoktatási
törvény mit fog szabályozni. Sok a nyitott kérdés.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

83/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dévaványa
– Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott ÁMK
(5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6.) beszámolóját elfogadja.

3. napirendi pont:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló
2/2011.(I.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester megkéri Dr. Nagy Éva megbízott körjegyzőt, hogy mondja el,
miért van szükség a rendelet módosítására.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
A 6. §. –ból kikerül az a szó, hogy „államilag finanszírozott”. Ezáltal szűkítettük jogszabály
ellenesen a rendeletünkben a jogosultak körét.
Kovács Mária polgármester
kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a
rendeletmódosítással egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.25.) rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester első bejelentésében tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
határozatot kell hozni a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás, Társulási Megállapodásnak módosításának elfogadásáról.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
84/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodásnak módosításának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak
módosítását, az alábbiak szerint:
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ A Társulás
az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő
Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A
Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló
vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a
tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon
közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás
szerint.”
2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak
utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."
3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó
pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes
képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében "
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4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó
alatt a következők szerint módosul:
a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés,
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló
viziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló
műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti
meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett
önerők egymáshoz aránylanak."
b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a
felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy
a meglévő, de a beruházással érintett viziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a
projekt által megvalósítani tervezett beruházás.
c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.
d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő
szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben
ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag
önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe
vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása
ügyében eljárjon"
e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes
egészében.
5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen
rész c) alpontja.
6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.
7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést.
8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül.
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kovács Mária polgármester

Következő bejelentésében tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Közép-Békési
Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás megküldte a határozati javaslatát a KEOP6

1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról, amelyben Ecsegfalva részére
27.791.490,-Ft önerő van kimutatva.
(A javaslatot a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy annak idején ez a projekt úgy indult, hogy ehhez az
önkormányzatnak nem kell anyagilag hozzájárulni. Most várjuk a Kormányrendelet
megjelenését ehhez kapcsolódóan.
Javasolja, hogy addig ne hozzák meg döntésüket. Természetesen az ivóvízminőség-javító
programtól nem zárkózunk el, ha ez településünk számára ingyenes.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
Következő bejelentésében a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi
Ügyeleti Társulás működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló határozat
meghozatalát kezdeményezi a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete szerint.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
85/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi
Ügyeleti Társulás működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról
l. Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszállás,
Kenderes,Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi Ügyeleti Társulás, a
társulás működtetésére kötött megállapodást a határozat javaslat 1. számú
melléklete, a rnűködtetésre kötött megállapodást egységes szerkezetben a
határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.
2. Ecsegfalva Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítására és az
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1 ./ Társulási Tanács elnöke
2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Szervezési osztálya Kisújszállás

Ezt követően ismerteti a Hulladékgazdálkodási terve elkészítésére bekért árajánlatokat.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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86/2011.(VI.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékgazdálkodási terv készítésére árajánlat elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hulladékgazdálkodási terv elkészítésére vonatkozóan beérkezett
árajánlatok közül Szekeres István ev. árajánlatát fogadja el, 150.000,Ft+ÁFA, azaz 187.500,-Ft összegben.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezett egyéni vállalkozóval a
határozat mellékletében szereplő vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az ÁNTSZ küldött egy
határozatot, az ellátási terület módosítása iránti kérelmünk elutasításáról. ( A határozatot a
jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Megkéri Jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Tájékoztatásul elmondja, hogy Bucsára is megkapták ezt a határozatot és a határozatban
biztosított jogorvoslati lehetőséggel élve megfellebbezte és kérte a felülvizsgálatát. A Karcagi
Kórház is fellebbezést nyújtott be ebben az ügyben, közösen kialakították az álláspontjukat.
Ezt követően Kovács Mária polgármester rövid tájékoztatást ad a képviselő-testület számára
a szociális földprogram pályázat feltételeiről. ( A tájékoztatót a jegyzőkönyv 11. sz.
melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület javaslatát arra vonatkozóan, hogy mennyi az a földterület, amiben
szociális földprogramot létrehozhatnak.., maximum 0,5 ha-os parcellák kialakítására.
Úgy véli, hogy nem lesz nagy a versengés a lakosság részéről, mivel a saját kertjeiket sem
művelik az emberek.
Másik lehetőség amit felajánlott a Nemzeti Földalap, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő
földterületeknek az idén lejár a bérleti szerződése, és megpróbálják úgy alakítani, hogy
elsősorban ecsegfalvi lakosok juthassanak hozzá.
Kétféle lehetőség van, hogy az igénylő megkapja a vetőmagot saját maga műveli, vagy az
önkormányzat közfoglalkoztatottakkal művelteti meg.
Kéri a képviselők véleményét, hogy egyetértenek-e azzal, ha10 ha földterületre nyújtja be az
igényét?
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért.
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Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad a mozgókönyvtári ellátással
kapcsolatban. Az idén kiutalásra kerül a 420.000,-Ft Ecsegfalvára, mivel megkötöttük a
mozgókönyvtári megállapodást a Füzesgyarmati könyvtárral.
Parlagfű irtási pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy 248.650,-Ft támogatást nyertünk el,
eszköz beszerzésre.
Ezt követően tájékoztatást ad a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. 2.590.000,-Ft
támogatást kaptunk, Az első étkezési nap június 14 volt, és augusztus 26-ig tart.
Következő tájékoztatásában elmondja, hogy a falunapi étel-ital ellátás biztosítására
árajánlatokat kért be, melyre 3 vállalkozó jelentkezett. Úgy gondolja, hogy mindhárom
vállalkozó részt vehet a falunapi árusításban.
(Az ajánlatokat a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1755-kor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Willand Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv hitelesítő
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