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     3/2016.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. február 15.-én (hétfőn)  

du. 15. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB  

elnök 
 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB    

elnök 
 
3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

intézményi térítési díjakról szóló  önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB 

elnök 
 
4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése 

véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző   

 
5.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján megtartott rendkívüli 

(nyílt) ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I   

 
 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
  azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi 
  térítési díjakról szóló 1/2016. (II. 15.)    7 E/NET/I 
 2 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások 
  formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi 
  térítési díjakról       7 E/NET/I 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 
  
 12 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi  
  költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet     6 
  közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása     
         
 13 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati társulás és az általa fenntartott   8 
  intézmények 2016. évi költségvetésének véleményezése 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15.-én (hétfőn) du. 15.00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester  
     Mucsi István   alpolgármester 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Berkecz József   képviselő  
     Gémes Péter   képviselő  

Pető Sándor   képviselő  
        
        

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-h. 
Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezető 
 

      
Forgó Henrik polgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül mind a 7 tag megjelent. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott 
meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB  

elnök 
 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB    

elnök 
 
3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

intézményi térítési díjakról szóló  önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  PEFTB 

elnök 
 
4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése 

véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző   

 
5.) Egyebek 
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Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban ismertette a két ülés 
között eltelt időszakban tett intézkedéseit és a fontosabb eseményekről szóló beszámolóját. A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
1.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó:  
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről Forgó Henrik polgármester 

 szóló önkormányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és Kató Pálné jegyző 
 elfogadása       Pető Sándor PEFTB elnök 
         Forgó János ÜB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezetet jogi szempontból az 
Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való beterjesztésről született döntés. A Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy a jövőben   célszerű lenne 
elkülöníteni az adott évi költségvetésben egy pályázati alapot, amely a pályázati kiírás függvényében év 
közben módosítható lenne. Hozzáfűzte, hogy eddig ez a pénzmaradvány terhére történt. A Társulás 
fenntartásába adott intézmények költségvetésére vonatkozóan szólt arról, hogy azok költségvetésének 
elfogadása és az intézmény-átalakítás végrehajtása a Társulás Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozik. A 
Társulás Társulási Tanácsa Tagjai a mai napon tartott ülésen a beterjesztés szerint elfogadták azt. 
Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélkül közmeghallgatás elé 
terjesztését és elfogadását, majd köszönetet mondott minden köztisztviselőnek a túlmunkában végzett 
tevékenységéért, ami lehetővé tette tárgyi rendelet-tervezet Bizottságok elé terjesztését és határidőben 
Képviselő-testület előtti tárgyalását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a pályázatokhoz biztosítandó önrész 
eddig is kezelhető volt külön alap nélkül is. Csatlakozott a Jegyző által elmondott köszönetnyilvánításhoz, 
a magas szakmai színvonalú munkavégzés elismeréseképpen.  
 
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy várhatóan mennyi az önkormányzat teljes 
pénzmaradványa összege. 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy kb. 20 millió forint olyan „szabad” pénzeszköz áll ezen a 
címen rendelkezésre, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, viszont ilyen címen az elmúlt évről 
áthúzódó forrás kb. 10 millió forint, tehát összesen 30 millió forint. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: Elmondta,  hogy az önkormányzat pénzmaradványát évek óta tette félre az 
önkormányzat és amennyiben útépítésre ismételten nem kap támogatást az önkormányzat, akkor a 
pénzmaradvány teljes összeget útalapra, az utak járhatóvá tételére, darált beton beszerzésére lenne célszerű 
fordítani. Javasolta a képviselő-testület tagjainak az írásban beterjesztett, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve, hogy a rendelet-
tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás keretében történő elfogadásra. 
Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
12/2016. (II 15.) Ökt határozatához 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

közmeghalltatás elé terjesztése és elfogadása  
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
előzetes egyetértésével  az alábbi döntést hozta:  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  (Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva terjeszti be 
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló, ezen határozathoz 
mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetét és annak 1.)-19.) mellékleteit közmeghallgatás keretében való  
jóváhagyásra, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata  19. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
eleget téve, eredeti jogalkotói jogkörében eljárva. 

  
Végrehajtás határideje:  2016. február 15. du. 16.30 óra közmeghallgatás időpontja 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság külső 

Tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, Forgó Henrik polgármester 
 valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról  szóló önkormányzati Kató Pálné jegyző 

rendelet megalkotása      Forgó János ÜB elnök 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében 
tárgyalta, jogi szempontból az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- 
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javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való 
beterjesztésről született döntés. Elmondta, hogy a három érintett település Tagönkormányzata 
képviselő-testülete nyilatkozatát megkapta arra vonatkozóan, hogy támogatják az önkormányzati 
rendelet megalkotását. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
                                                                                                                            
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, annak 
mellékleteit, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési 
díjakról szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 
 

3.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  alapellátások formáiról,   Forgó Henrik polgármester 
 azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló  Kató Pálné jegyző 

önkormányzati rendelet megalkotása     Forgó János ÜB elnök 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében 
tárgyalta, jogi szempontból az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- 
javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való 
beterjesztésről született döntés. Elmondta, hogy a másik három érintett Tagönkormányzat képviselő-
testülete nyilatkozatát megkapta arra vonatkozóan, hogy támogatják az önkormányzati rendelet 
megalkotását. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
                                                                                                                           
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezet, annak 
mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 
 

4.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Forgó Henrik polgármester 
 intézmények  2016. évi költségvetésének véleményezése   Kató Pálné jegyző 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az  írásban kiadott előterjesztésben foglaltakhoz szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta a fenntartásában működő önkormányzati intézmények 
költségvetését, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-testület elé, eleget téve a Társulási 
Megállapodásban rögzített kötelezettségének. Hozzáfűzte, hogy Csongrád Város Polgármestere 
kezdeményezte, hogy számlavezetésre az OTP-től kérjenek ismételten ajánlatot, melynek érdekében 
megtette a szükséges intézkedést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  módosító 
javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
13/2016. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének 

véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az 
Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 14. pontjában 
foglaltak szerint eljárva, minősített többségű szavazás keretében, változtatás nélkül  

e l f o g a d t a 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. 
évi költségvetéséről szóló előterjesztésében foglaltakat. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét 
ezen álláspontnak a Társulás Társulási Tanácsa előtti képviselésére. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 
2016. évi költségvetésében a Tagönkormányzatra jutó közös költség viselése címén felmerülő 
anyagi támogatás Társulás számlájára való  átutaltatásáról (a Feladat-ellátási Megállapodásban 
foglaltak szerint eljárva) gondoskodik. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  település polgármestere 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros ülés időpontja 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
 - Csanytelek község Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 
- Csanytelek Község Önkormányzat Jegyzője és általa 
- Hivatal Pénzügyi Vezetője  
- Irattár 

 
Egyebek 

 
 

Gémes Péter képviselő:  Felvetette, hogy a helyi Sportegyesület korábbi beadványára válaszolnia kellene 
a Képviselő-testületnek. 
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Forgó Henrik polgármester: Hangsúlyozta, hogy a Sportegyesület támogatása jelenleg kiemelt. A civil 
szervezetek működési  támogatása címén hozott képviselő-testületi határozatban megállapított összeg 
terhére előleget vehet igénybe. Véleménye szerint túl sok lenne a rezsiköltsége mellé még plusz anyagi 
támogatást adni. 
 
Forgó János képviselő: Kérte, hogy szavazzon a képviselő-testület erről a kérdésről. 
 
Forgó Henrik polgármester: Hozzáfűzte, hogy a támogatás aránytalansága miatt megvétózza a szavazás 
eredményét. 
 
Forgó János képviselő: A Sportkör a támogatást egyéb pályázat önrészének biztosításához kérte, a civil 
szervezetek támogatása címén megítélt támogatás nevezési díjakra, pálya hitelesítésre és egyéb költségekre 
fordítandó és ezeken felül nem tudják a TAO-s pályázat önrészét ebből fedezni, ebben az esetben pedig 
nem jutnak ehhez a pályázati forráshoz, amely lehet, hogy a jövő évben már nem is kerül kiírásra. A 
pályázaton elnyert összeg és a pályázati önrész csak arra a célra fordítható, amely a pályázati kiírásban 
szerepel, akkor pedig az előzőekben felsorolt költségekre nem marad fedezet. 
 
Berkecz József képviselő: Véleménye szerint ha rendelkezésre áll egy összeállítás arról, hogy milyen célra 
kéri a Sportkör a támogatást, pl. ha 1.2 millió forintról van szó, akkor 600 ezer forintot az 
önkormányzatnak, a másik 600 ezer forintot pedig a Sportkört támogató vállalkozóknak kellene 
biztosítani. Elmondta, hogy megérti a Polgármester úr álláspontját is, de ha az érzelmeket félre teszik, 
akkor érdemes átgondolni, hogy az önkormányzat ehhez az önerőhöz mennyi pénzt tud biztosítani. 
 
Forgó Henrik polgármester: Visszautalt az általa már elmondottakra, miszerint a Sportegyesület a kért 
összeget előlegként megkapja és átnézeti, hogy milyen célra kérik az önrész biztosítását. Véleménye szerint 
a Sportbál bevétele is lehetne pályázati önrész forrása. 
 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy a Sportegyesület a támogatási összegen felül eddig is kapott 
természetbeni támogatást pl. fűtés, világítás, fűnyírás, épület fenntartás, karbantartás, mosás stb.  
formájában, amely támogatásban más civil szervezet nem részesül. Éves szinten ez is lehet milliós 
nagyságrendű, amiről szó sem esik, pedig az önkormányzat költségvetését terheli amit nem kezel értékként 
a Sportkör. Véleménye szerint a Sportbál bevétele is lehetne pályázati önrész forrása. 
 
Berkecz József képviselő: A Jegyző Asszony által említett támogatást számszerűsíteni kell a jövőben és 
akkor látszik pontosan, hogy mennyi a nekik biztosított forrás. Javasolta, hogy képviselő-testületi ülésre 
kapjon meghívást a Sportegyesület Elnöke, aki dolgozza ki azt, hogy egy tagra, a rendezvényeken  való 
részvétel arányában mennyi támogatás jut.  
 
Mucsi István alpolgármester: A Sportegyesület életébe nagyon régóta részt vesz. Elég sok minden 
megvalósult a sportpályán támogatói összefogásból. Egyetértett Berkecz képviselő úr által tett javaslattal, 
miszerint a Sportkör Elnöke dolgozza ki azt, hogy egy évben egy személyre versenyszintű támogatásként 
mennyi összeg jutott.  
 
Forgó Henrik polgármester: Az egy főre jutó támogatás összege mérhető szám. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülés  16,30 órai folytatásáig 16,00 órakor technikai 
szünetet rendelt el. 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 


