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Jegyzőkönyv 
Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án, 
a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jele vannak: Szarvák Imre polgármester
Dömők Istvánné
Gál Zoltán
Jakusné Vámos Mária
Kátai Lajos
Koczka László önkormányzati képviselők
Vígh Miklós 
Zsoldi Lajos bizottsági tagok
Balázs Béla nemzetiségi önkormányzat elnöke
dr. Kovács Kornél jegyző
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Kátai Lajos személyét javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (IV.30.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Kátai Lajos  személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: a kiküldött napirend kiegészítésére tesz javaslatot. Kéri napirendre venni a 2015. évi 
Parlagfű-mentesítési program önerő biztosításáról valamint a  gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatásáról szóló előterjesztéseket.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

• Tájékoztató két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
• Előterjesztés a 2014-2019. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadásáról
• Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
• Előterjesztés a helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
• Előterjesztés a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
• Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről



• Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról

• Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról

• Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről
• Előterjesztés  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodás 

módosításának elfogadásáról
• Előterjesztés pályázatíró cég megbízásáról
• Előterjesztés a Parlagfű-mentesítési alap önerejének biztosításáról
• Előterjesztés  a  gyermekszegénység  elleni  program  keretében  nyári  gyermekétkeztetés 

biztosításának támogatásáról
• Előterjesztés lakossági kérelemről (zárt ülésen)
• Előterjesztés civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülésen)

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2015. (IV. 30.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[1. napirendi pont]

Tájékoztató két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: elmondta,  településünk csatlakozott  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társuláshoz, 
melynek  keretein  belül  négy  település  Jászjákóhalma,  Jásztelek,  Jászboldogháza  és 
Jászalsószentgyörgy szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása társulásos 
formában válik lehetővé településünkön. Új telephely is kialakításra kerül, a régi háziorvosi rendelő 
a Petőfi úton. 
A Faluház átadása megtörtént, korszerű, épületet vehetnek birtokba a lakosok. Az épület napelem 
korszerűsítése folyamatban van. 
A Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  vezetőjével  történt  egyeztetés  után  a  nehéz  sorban  élő 
embereket támogatja, de a támogatás fejében elvárásai is vannak.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a tájékoztatóban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2015. (IV.30.) KT határozat 



Két ülés között tett intézkedésekről fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között   tett 
intézkedésekről fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat   elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[2. napirendi pont]

Előterjesztés a 2014-2019. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadásáról

Szarvák  Imre:  tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  napirenddel  kapcsolatban,  majd   kérdéseket, 
véleményeket, javaslatokat kér.
Mivel nem volt felvetés elfogadásra javasolja a gazdasági programban foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – az előterjesztésben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

25/2015. (IV.30.) KT határozat 

A 2014-2019. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014-2019.  közötti  ciklusra 
vonatkozó gazdasági programot elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[3. napirendi pont]

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015  
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja  a rendelet módosításban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a rendelet módosításban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

7/2015. (V. 1.) Önkormányzati  rendelet  



A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015  (II.  27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 7/2015. (V. 1.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[4. napirendi pont]

Előterjesztés  a  helyi  adókról  szóló  9/2012.  (VI.  22.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet módosításról szóló javaslatban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a rendelet módosításban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

8/2015. (V.30.) Önkormányzati  rendelet  

A helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A 8/2015. (V. 1.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  a  háztartási  tevékenységgel  okozott  légszennyezésre  vonatkozó  egyes  
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

9/2015. (V.30.) Önkormányzati  rendelet  

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint 
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
(A 9/2015. (V. 1.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[6. napirendi pont]

Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:



10/2015. (V.30.) Önkormányzati  rendelet  

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
(A 10/2015. (V. 1.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  közbeszerzési  
tervének elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – az előterjesztésben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

26/2015. (IV.30.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2015. évi közbeszerzési tervét.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[8. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési  
jelentésének elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – az előterjesztésben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

27/2015. (IV.30.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési  jelentésének  
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2014. évi belső ellenőrzési jelentést.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.



3.) Irattár H.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

[9. napirendi pont]

Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  
megszüntetéséről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – az előterjesztésben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

28/2015. (IV.30.) KT határozat 

Az  Alsó-jászági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  megszüntetésének  
kérdéseiről

 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja:

1.  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulást  2015.  július  1.  napjával 
megszüntetéséhez,  illetve  ahhoz,  hogy  a  társulás  fenntartásában  lévő  Cifrapalota  Óvodai  és 
Bölcsődei Intézmény fenntartói joga átkerüljön Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzathoz, az 
intézményből  kiváló  Mesevár  Óvodai  Tagintézmény  új  költségvetési  szervként  Jászboldogháza 
Község Önkormányzata fenntartásába kerüljön.

2. Az elvi döntést követően az intézmény-vezető gondoskodik arról, hogy beszerezze az Nkt. 83. § 
(4) bekezdésében meghatározott szervek véleményét.
Határidő: 2015. május 23.
Felelős: Sándor Erzsébet intézmény-vezető

3.  A tagönkormányzatok  jegyzői  gondoskodnak  a  fenntartó-váltással  kapcsolatban  az  alapítói 
okirat-módosítás ill. új alapítói okirat elkészítéséről 

Határidő: 2015. május 28.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, dr. Dinai Zoltán jegyző 

4.  A Képviselő-testületek  meghozzák  a  végleges  döntésüket  a  Társulás  megszüntetéséről  2015. 
június  30-ai  hatállyal,   Jászalsószentgyörgy  tekintetében  a  költségvetési  szerv  átszervezéséről, 
Jászboldogháza  tekintetében új  költségvetési  szerv létrehozásáról  2015.  július  1-jei  hatállyal.  A 
képviselő-testületek elfogadják a Társulást megszüntető okiratot ill.  az alapítói okirat-módosításról 
szóló  okiratot  (Jászalsószentgyörgy)  ill.  új  alapítói  okiratot  (Jászboldogháza).  Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az intézményvezető megbízásáról. 

Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Szarvák Imre elnök, Szűcs Lajos alelnöke 

5.  A tagönkormányzatok  jegyzői  gondoskodnak  a  fenntartó-váltással  kapcsolatban  az  alapítói 
okirat-módosítás  ill.  új  alapítói  okirat,  testületi  határozatok  és  MÁK  adatlapok  beküldéséről, 



Jászboldogháza tekintetében OM azonosító igényléséről ill. a KIR feltöltéséről.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, dr. Dinai Zoltán jegyző 

6. A tagönkormányzatok jegyzői gondoskodnak a fenntartó-váltással kapcsolatban a támogatások 
lemondásáról  ill.  új  támogatás  bejelentéséről  a  MÁK  felé,  2015.  július-augusztus  hónapokra 
vonatkozóan pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötése válik szükségessé.
 Határidő: 2015. május 15.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, dr. Dinai Zoltán jegyző 

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület, Jászalsószentgyörgy
2.) JNSZMKH, Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
4.) Sándor Erzsébet intézményvezető, Jászalsószentgyörgy
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

 6.) dr. Dinai Zoltán jegyző, Jászboldogháza

[10. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodás  
módosításának elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – az előterjesztésben foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

29/2015. (IV.30.) KT határozat

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata a Társulási Tanács javaslata alapján a TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁS módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

1. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. pontjának első bekezdésében a „- szociális és  
gyermekjóléti ellátás” feladatot, azt folytatva, a következő feladatokkal egészítik ki:

„ - szociális étkeztetés,

   - házi segítségnyújtás,

               - időskorúak nappali intézményi ellátása, 

               - demens személyek nappali intézményi ellátása.”

2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. pontjának az alaptevékenységre vonatkozó 
rendelkezéseit, a „Működési területe:…” bekezdésig, hatályon kívül helyezik, és helyükbe a 
következő rendelkezéseket léptetik hatályba:

„7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:



 Államháztartási szakágazat

       

       841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége    

       A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:

 
 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége
 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
 107051 Szociális étkeztetés
 107052 Házi segítségnyújtás
 107054 Családsegítés

3. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,  
fenntartásának finanszírozása” elnevezésű 31. pontjának e) alpontját hatályon kívül helyezik, 
és helyébe a következő új e) pontot léptetik hatályba:

„e) A Társulás által fenntartott intézmények:

1) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ”

4. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,  
fenntartásának finanszírozása” elnevezésű   31. pontját a következő f) ponttal egészítik ki:

„f) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok 
Jászjákóhalma Község Önkormányzatát jelölik ki. A rendeletalkotás során a rendelettel 
érintett település adottságait, igényeit figyelembe véve a képviselő-testületek ajánlásai 
alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészíteni. A rendelet-tervezetet a 
rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett előzetesen meg kell 
küldeni. Jászjákóhalma Község Önkormányzata a rendelet megalkotásánál a közös 
fenntartású intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek 
előzetes egyetértése alapján alkotja meg rendeleteit.”

Határidő: 2015. május 5.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.)Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2.) Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok

[11. napirendi pont]



Előterjesztés pályázatíró cég megbízásáról

dr. Kovács Kornél: javasolja, hogy a Jásztér Kft-vel kerüljön egy keretmegállapodás megkötésre, 
amely a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások elvégzésére irányulna. Ennek semmilyen anyagi 
vonzata nincs.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

30/2015. (IV. 30.) KT határozat 

Pályázatíró cég megbízásáról.

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jásztér Kft-vel keretmegállapodás 
megkötéséhez hozzájárul, amely a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások elvégzésére irányul.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jásztér Kft. Jászberény
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[12. napirendi pont]

Előterjesztés a 2015. évi Parlagfű-mentesítési program önerő biztosításáról

dr.  Kovács  Kornél: tájékoztatja   a  jelenlévőket  a  napirenddel  kapcsolatban.  Javasolja  az  önerő 
biztosítását.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

31/2015. (IV. 30.) KT határozat 

Parlagfű-mentesítési alap önerejének biztosítása

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Önkormányzati  Hivatal  által  meghirdetett  2015.  évi  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott  pályázathoz a szükséges önerőt az önkormányzat 
saját költségvetésében biztosítja, az alábbi költségmegosztás szerint:

◦ a pályázat teljes költsége: 220.000,- Ft
◦ önerő:   22.000,- Ft
◦ támogatási igény: 198.000,- Ft



Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[13. napirendi pont]

Előterjesztés a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés 
biztosításának támogatásáról

dr. Kovács Kornél: tájékoztatja  a jelenlévőket a napirenddel kapcsolatban. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

32/2015. (IV. 30.) KT határozat 

A gyermekszegénység  elleni  program keretében  nyári  gyermekétkeztetés  biztosításának  
támogatására

A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
gyermekszegénység  elleni  program  keretében  nyári  gyermekétkeztetés  biztosítása  támogatására 
című pályázat benyújtásához.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovás Kornél
polgármester      jegyző 

Jakusné Vámos Mária Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


