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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. október 29-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

                                                     
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásának felülvizsgálatáról 
 

2. Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat benyújtásáról 
 

3. Kerítés építés kivitelezési határidejének módosításáról 
 

4. Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról 
 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2015. október 29. 
 
 
 

 
    

         Vártás József 
                      jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én  

a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné 
Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
           
Jegyzőkönyvvezető:    Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén 
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 
12 fős testületből 11 fő jelen van. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásának felülvizsgálatáról 
     Előadó: polgármester 
 
2. Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat benyújtásáról 

      Előadó: polgármester 
 

3. Kerítés építés kivitelezési határidejének módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 

4. Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
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Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait - 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2015.(X.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak 

meghatározásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
1./ Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásának felül-

vizsgálatáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat  
     benyújtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Kerítés építés kivitelezési határidejének módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásának felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot  - 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2015.(X.29.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásának 
felülvizsgálatáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Egyes szociális feladatok jövőbeni ellátásáról” 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 91. § b) pontjára figyelemmel – kifejezi 
azon szándékát, hogy az Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulást (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.) 
2015. december 31. napjával meg kívánja szüntetni. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi 

azon szándékát, hogy 2016. január 1. napjától az Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központot Edelény Város Önkormányzat 
fenntartásában kívánja továbbműködtetni, és Edelény, Abod 
valamint Szakácsi települések közigazgatási területére 
kiterjedően a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatokat az intézményen keresztül fogja ellátni. 

 
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy 
- Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzatai az Edelény 
és Környéke Szociális Szolgáltató Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központon keresztül ellátott szociális 
szolgáltatási feladatokat 2016. január 1. napjától várhatóan 
Szendrőlád Község Önkormányzata által jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 
foglalkoztatásával biztosítják, 

- Lak, Tomor és Hegymeg Községek Önkormányzatai Edelény 
és Környéke Szociális Szolgáltató Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központon keresztül ellátott szociális 
szolgáltatási feladatokat 2016. január 1. napjától várhatóan 
Borsodszirák Község Önkormányzata által jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 
foglalkoztatásával biztosítják. 
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4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elrendeli, hogy a feladatellátás új rendelkezéseknek 
megfelelő biztosításának módjáról szóló döntések 
meghozatalához készüljön előterjesztés a Képviselő-testület 
soron következő rendes ülésére.  

 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: társult települések, titkárság, pénzügy, intézmény  
 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot  - 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
156/2015.(X.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat 

benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására vissza nem térítendő támogatás igénybevételével. 

 
2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli meg: 

„Bűnmegelőzési tevékenységek megvalósítása a településbiztonság, 
illetve a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében” 
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3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését a pályázati kiírásban 

megjelölt maximálisan igényelhető összegben jóváhagyja. A támogatás 
intenzitása 95%.  

 
4. Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó maximum 750.000 Ft 

önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 
 

5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására. 

Határidő: 2015.11.05. 
Felelős: polgármester  
Értesül: osztályok 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kerítés építés kivitelezési határidejének módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy a Borsodi úton a két iskola 
előtt építendő kerítés megépítésének határidejét hosszabbítsák meg. Ehhez 
kapcsolódóan szeretné egy problémára felhívni a figyelmet, ami szerinte elég régóta 
fennáll. A képviselő-testület egy vagy két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy menjen el a 
Kft. abba az irányba, hogy minél több munkát, feladatott tudjon vállalni. Az elmúlt 
időszakban azt látja, hogy a képviselő-testület igyekezett is ezt segíteni, hiszen, 
amikor lehetett az ajánlatkérési eljárásoknál a Kft. részt vett, és az elmúlt időszakban 
több olyan árajánlatot is benyújtott, ahol kivitelezőként tudott jelen lenni 
önkormányzati munkáknál. Azt gondolja, hogy a megfelelő munkaerő még mindig 
nem áll rendelkezésre. El is mondja, hogy mi is ezzel a problémája. Úgy látja, hogy 
az elmúlt évek alatt nem sikerült kialakítani egy olyan rendszert, olyan brigádot a 
közfoglalkoztatottakból, akiket nyugodt szívvel oda lehetne küldeni bármilyen 
munkához, akikről nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy értenek mindenhez, de 
akár felügyelet nélkül is képesek megfelelő színvonalon elvégezni egy-egy munkát. 
Azt sem lehet mondani, hogy folyamatosan változnak ezek a közmunkások, mert 
ugyan nagy valószínűséggel változnak, de azért 300-400, 200-150 mikor hány 
közfoglalkoztatott van, azért az embereknek a jó része ugyanaz, ugyanazok az 
emberek „forognak” közfoglalkoztatás keretében. 
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Azt gondolja, hogy ez egy óriási hiányosság, már csak azért is, mert az elmúlt évek 
beszámolói kapcsán hallhatták, hogy a géppark rendelkezésre áll, a Kft. megfelelően 
fel van szerelve, illetve el van látva a szükséges gépekkel. Úgy érzi viszont, hogy ez a 
történet még mindig nem működik megfelelően. Nem megbántva ezzel senkit, de 
sokat jár arra, és látja, amikor 5-en, 6-an, 7-en ott állnak a zsalukövek felett, és nem 
nagyon tudják, hogy mit kell velük csinálni, függetlenül attól, hogy most van-e 
számonkérés, van-e felügyelet. Úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő időszakban 
ezen jó lenne változtatni, hiszen, ha megnézik a környező települések önkormányzati 
cégeit, pl. Szendrőét említené, akkor a szendrői beruházások jó részénél a Szendrői 
GAMESZ dolgozói vesznek részt és csinálják meg a beruházás egy-egy elemét, 
rengeteget spórolva ezzel az önkormányzatnak, vagy éppenséggel azzal, hogy nem 
kell külsős céget igénybe venni. Úgy gondolja, hogy ezen mindenféleképpen 
változtatni kellene az elkövetkezendő időszakban, mert az elmúlt három évben ebben 
a dologban nem nagyon történt semmi. Ha már a közfoglalkoztatásnál tartanak, 
elmondaná, hogy talán néha–néha érdemes lenne a közfoglalkoztatottak fejében is 
rendet tenni. Hogy ehhez mi kell? Biztosan jobban tudják nála azok a vezetők, akik 
ott vannak, de azt nem tudja elfogadni, hogy felszedik a szemetet a konténerek, 
szemétgyűjtő edények mellől, de 15 m-re lévő zsákot, zacskót, akármilyen szemetet 
már nem képesek, mert éppenséggel nem jut el a tudatukig, vagy erre már nem 
figyelnek oda. Ezen is változtatni kell. Tisztában van azzal, hogy hétvégén, 
szombaton nem lehet közfoglalkoztatottakat foglalkoztatni, de azt sem engedhetik 
meg maguknak, hogy szombaton és vasárnap olyan szemetes legyen a város, mint 
amilyen sokszor. Erre nem is olyan rég megtalálták a módját, de bízik benne, hogy az 
elkövetkezendő időszakban ezt tudják orvosolni, hiszen, aki járt kint a városban 
október 23-án, illetve azon a hétvégén, láthatta, hogy a város központjában mennyi 
szemét van, ami szerinte abszolút zavaró, és nem hiszi el, hogy ezt a problémát nem 
lehet orvosolni hosszú évek hosszú óta. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő a kerítésépítéssel kapcsolatos dologra reagálna, hogy 
miért nem lehet olyan csapatot összerakni. Maradjanak annyiban, hogy azért nyáron 
nem jön olyan szakember közmunkába, ha jobb helyet talál magának. Tehát a 
szakmailag jól képzett szakemberek nem biztos, hogy benne maradnak a 
közmunkában. Lehetséges, hogy vannak olyan települések, ahol megoldják, de nem 
hiszi, hogy azzal a közmunkás bérrel marasztalják ott azokat az embereket. Van azért 
itt olyan csapat, akiket lehet sok mindenre használni, de tény, hogy nem olyan 
sebességgel dolgoznak, és nem lehet irányítás nélkül hagyni, viszont van több 
feladat, amit az utóbbi időben vállalkozási munkában elvégeztek, amik azért elég jó 
minőségű munkák voltak. A kerítésépítés határidejének a módosítása nem 
kimondottan abból adódik, hogy a közmunkások nem dolgoztak, vagy nem akartak 
dolgozni, hanem mert nagyon sok változatás volt, úgy tervezői változtatás, és 
nyomvonal változtatás, mert egy vízakna belekerült a nyomvonalba. Az tény, hogy 
nem lehet őket irányítás nélkül hagyni, viszont ebből a pénzből, amit a 
kerítésépítésre megszavaztak csak úgy lehet elvégezni, ha minél több részét a 
közmunkásokkal végeztetik el, és azért van itt 2-3 olyan csapat évek óta, akik több 
munkában is részt vettek, pl. a vásártéren a szociális épületet felépítették, ami elég 
jó minőségű munka volt. Egy külsős cég időben lehet, hogy hamarabb megépítené, 
de úgy gondolja, hogy azért ebben van előrehaladás. 
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Véleménye szerint komolyabb feladatok elvégzéséhez nem fognak tudni  
szakembereket közfoglalkoztatás keretében megtartani, mert ha valaki jó kőműves, 
az tavasztól máshol fog dolgozni és nem ezen a részen. Arra a felvetésre, hogy 
hétvégén szemetes a városközpont, ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az ünnepek 
előtt mindig felszedik a szemetet, de ahol szerinte mindig elég sok a szemét, ez a 
Penny mögötti rész, ami igazán nem is Kft-hez tartozik. 
Végezetül a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Polgármester elmondja, hogy augusztus 24-én döntött a testület arról, hogy a 
legjobb ajánlatot adó Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-re bízza a kerítés 
megépítését. Abban van igazság, amit képviselő úr elmondott, hogy már két hónap 
eltelt, de szándékosan nem szólt, a helyszínre elment nem egyszer és nem kétszer, 
és tényleg felháborító volt az, amit látott. Ott állt 20-25 fő munkás, támasztják a nem 
létező kerítést, és egyszer említette is, hogy nemsokára itt az esős idő. Eltelt kb. két 
hónap, és ami eddig munka történt, az egy vállalkozónak 3 napos munka. Bizony két 
hónapot elherdáltak, és most már jönnek a keményebb idők, és szerinte ez a kerítés 
ebben az évben nem lesz meg, mert nem lehet majd burkolni, és ez a határidő 
módosítás nem utoljára van itt. Lehetne ezt tovább ragozni. Jegyző úrral egymásra 
szoktak nézni néha és megkérdezik egymástól, hogy hol van az 500 közmunkás a 
városból. Egyszerűen nem látják, hogy hol vannak. Itt van a hivatal szomszéd-
ságában a téglahalmaz, nem igaz, hogy nem lehetne odaparancsolni naponta 10 
embert, és nem fognak megszakadni, ha naponta 8 db téglát kivesznek a temérdek 
halmazból. Ezt nem tudja elfogadni, vannak neki is ilyen problémái Kft-vel. Régóta 
tervezi, hogy leülnek és beszélnek a vezetőkkel a jövőről egy kicsit komolyabban, 
mert ő is úgy látja, hogy ez az út nem vezet sehová. Tehát ennek sokkal jobban 
kellene működni, mint ahogy működik. Ő vagy a jegyző nem állhat a közmunkások 
mellé,  nyílván a műszaki vezető sem állhat oda minden közmunkás mellé, nem erről 
van szó, de valamilyen hosszú távú megoldást kell erre találni, mert annak, hogy  
500 közmunkásuk van gyakorlatilag egész évben, semmi értelmét nem látja. Jövőre 
200 fő lesz, mert nem kell több. Minek? Teljesen fölösleges a dolog, lesz 200 fő és 
akkor lehet majd kirúgni, ha lóg, ha késik, ha hazamegy, mert lesz helyette 300 
másik. Ezt így gondolja, és a maga részéről meg fog tenni mindent, hogy ne 500 
emberük legyen, mert ennek semmi értelme nincs. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot  - 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2015.(X.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Kerítés építéséhez fedezet biztosításáról szóló 

120/2015.(VIII.27.) határozatban megjelölt határidő 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerítés 
építéséhez fedezet biztosításáról szóló 120/2015.(VIII.27.) 
határozatban megjelölt határidő módosításáról” szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a 

továbbiakban Képviselő-testület) a 120/2015.(VIII.27.) 
határozatban szereplő 2015. október 31-ei határidőt 2015. 
december 20. napjára módosítja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
kivitelezési határidő miatti módosításának aláírására. 

 
Határidő: 2015. október 31., illetve 2015. december 20. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő általánosságban kért szót és elnézést kér mindenkitől, de 
mindenképpen szerette volna megjegyezni, hogy utcagyűléseket tartott és a 
lakosságtól érkezett egy olyan jelzés, amit már polgármester úr is megkapott más 
forrásból, és erre szeretné kérni még egyszer, hogy ha lehetne, az előterjesztéseknél 
mondják már el, hogy miről szól, mert a lakosságnak ez az igénye, mert nem tudják, 
hogy miről szavaznak. 
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Polgármester elmondja, hogy az István király útja mellett az idei karácsonyra az 
Antal György út, Borsodi út egy szakaszán is felszerelésre kerülnek új díszkivilágító 
lámpatestek, és ezeknek a felszereléséhez biztosítják most a fedezetet, ha elfogadja 
a testület. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot  - 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2015.(X.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet 
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 
belvárosának ünnepi díszkivilágítása felszereléséhez, és 
leszereléséhez 787.400,-Ft + áfa = 999.998 (azaz bruttó 
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint) 
összegű fedezetet biztosít az Edelény Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelte 
7. melléklet „1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti 
szakasz burkolása” soron szereplő 2.800.000 forint összegből 
történő átcsoportosítással. 
 
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2015. november 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
 
 

Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
               Molnár Oszkár           Vártás József 
               polgármester        jegyző 
 


