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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 30-i üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Dr. Halász István, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Borbélyné Válóczi
Marianna, Zagyi Edit intézményvezetők, Tari Mihály, Tariné Tóth Csilla Szervezési
Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet,
mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel.
A meghívón szereplő napirendek közül a Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó
javaslatot és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot
ma ne tárgyalja a testület, mivel hamarosan törvényi változás várható a Kbt. vonatkozásában.
Szintén javasolja levenni napirendről a 0121/4 hrsz-ú ingatlan bérbeadására és eladására
vonatkozó előterjesztést, mert időközben felmerültek olyan kérdések, melyeket tisztázni
szükséges. Erről külön előterjesztés készült, melyet ma fognak tárgyalni.
Új napirendi pontkét két előterjesztést javasol megtárgyalni, melyek a következők:
- Javaslat az Alekszió Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
-

Javaslat a 04/36 hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzése ügyében hozott bírói
ítélethez kapcsolódó álláspont kialakítására

Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
279/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 4. számú
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesző: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója óta eltelt időszakban
végzett munkájáról.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző

7./

Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték
visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan értékesítésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat civil támogatási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok

11./

Javaslat a közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladataira
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató

12./

Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság Elnöke
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13./

Javaslat az Alekszió Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat a 04/36 hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzése ügyében hozott bírói
ítélethez kapcsolódó álláspont kialakítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az előző ülés óta eltelt időszakban leginkább a Pásztói Karácsony
megrendezésével kapcsolatos feladatok voltak a legmeghatározóbbak.
Salgótarjánban volt egy tájékoztató a szupergyors internettel kapcsolatban, túl sok új
információ nem hangzott el. A Pásztói Járásban két cég fogja végezni az átállással
kapcsolatos munkálatokat.
Volt az Idősek Otthonában is és beszélgetett az ott dolgozókkal, a továbbiakról, ugyanis nagyon kevés
látogatója van napi szinten az Otthonnak. Racionalizálásra van szükség, mely még további egyeztetés
igényel.

Volt egy sikeres jótékonysági bál a Zsigmond Király általános iskolában, mely már
hagyomány az intézményben.
Megtörtént az adventi gyertyagyújtás is, kísérő műsor keretében.
Alpolgármester úr vett részt azon a rendezvényen, melyen a sokszoros véradókat
köszöntötték.
Kérdés
Dr. Halász István: Utánajárt, hogy kiírásra került a földutak korszerűsítésére pályázat, illetve
gépbeszerzésekre is. Kérdezi, hogy elkezdődött-e ennek a pályázatnak az előkészítése. Fontos
lenne, mert vannak olyan földutak Pásztón, melyek felújítása idegenforgalmi szempontból és
az üdülőövezet megközelítése szempontjából is szükséges volna. Tartsanak-e ezzel
kapcsolatban rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést?
Dömsödi Gábor: Igen, folynak előkészületek a pályázattal kapcsolatban és amint előre jutnak,
tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
Plecskó Péter: A hasznosi elágazónál lévő hulladéklerakó teleppel kapcsolatban legutóbb azt
az ígéretet kapták Salgótarjánban, hogy november 15-én megnyílik. Ez sajnos azóta sem
történt meg. Nagyon nagy gondot jelent Pásztón is a szelektív hulladék lerakása. Lehet-e tudni
konkrétumot a nyitással kapcsolatban?
Dömsödi Gábor: A probléma az, hogy még mindig nem kapták meg az engedélyt. Újabb és
újabb hiánypótlásokat kérnek és 60 napos az ügyintézési határidő. Sajnos nagyon nagy baj,
hogy még mindig nem üzemel, holott ennek már áprilisban meg kellett volna nyílnia.

4

Szavazásra bocsátja a 240/2016. /IX.29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 240/2016. /IX. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 253/2016. /IX.29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
281/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 253/2016. /IX. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 4. számú
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A költségvetést minden alkalommal a valósághoz kell igazítani. Mindent,
ami módosítja, át kell vezetni. Most is ez történik. Az erre az évre előirányzott 280 millió Ftos adóbevételt már most túlteljesítettük és még tart a feltöltési időszak.
Nagy valószínűséggel még lesz az idén egy költségvetés módosítás.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítást.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet 4. számú módosítását.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat
12./2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 11/2016.(IX.30.) rendelettel, a 8/2016.(VI.30.) rendelettel,
a 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesző: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
283/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IV.
NAPIRENDI PONT:
Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Önkormányzat hitelt csak akkor vehet föl, ha erre külön állami engedélyt
kér. Ezért folyószámla hitelt veszünk föl a likviditás megőrzése céljából. Ez a hitel mindig
csak az adott évre szól, jelen esetben 2017-re. Tavaly 70 millió Ft-ot vettünk föl, jövőre pedig
90 millió Ft-ot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
284/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven
belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az
alábbiakról dönt:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 2017. évben
90 millió Ft összegű, éven belüli lejáratú folyószámlahitelt kíván felvenni, az
önkormányzat folyamatos likviditása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, az
alábbi feltételekkel:
A hitel futamideje: 1 év, kezdete: 2017. január 2-től - 2017. december 30-ig.
Törlesztési ütemezése: rulírozó módon.
A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2017. december 30.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
kért hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő
alatt elfogadott költségvetési rendeletében, azok évközi módosításában, a 2017 évi
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
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3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a
költségvetésében rögzített 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerint saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit,
valamint jogi biztosítékul „iskola” Pásztó, Alkotmány u 181. 3308/3 hrsz-ú
önkormányzati törzsvagyon részét nem képező forgalomképes ingatlant ajánlja fel.
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a önkormányzat
megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10 § (5) bekezdésében
foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a 2017. évben várható saját bevételeinek 50 %-át.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és
pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést
aláírja.
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó
Máriát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
VI.

NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója óta eltelt időszakban
végzett munkájáról.
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Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
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Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen voltak kérdések. Többek között az is, hogy az időnként
felgyülemlő munkát hogyan tudják elvégezni. Továbbra is próbál a hivatal úgy működni,
hogy ne kelljen új embereket felvenni.
Volek György: A beszámoló 28. oldalán szerepel egy ingatlan bérbedás. Kérdezi, hogy
fizetik-e rendesen a bérleti díjat.
Dömsödi Gábor: Igen, rendesen fizetik. Ez a Green Alumínium által bérelt terület. Még az
előző képviselő-testület kötött velük szerződést. Egy napkollektor gyárat szerettek volna
építeni pályázati úton. Az idén lejárt a vételi koncessziójuk és azt kérték, hogy az
önkormányzat hosszabbítsa meg, mert továbbra is szeretnének pályázni. Ez meg is történt,
újabb egy évre meghosszabbították a szerződést. Bízik benne, hogy meg tudják valósítani
terveiket.
Volek György: Az óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban 10 millió Ft veszteséget említ a
beszámoló. Ez nagyon soknak tűnik.
Dömsödi Gábor: Ez a pellet kazánnak kapcsolatos vesztes per költségeit tartalmazza.
Elkészült viszont az óvodában a gázkazán és a napokban megérkezik a használatbavételi
engedély is. Ezek után lehetőség nyílik a fűtő személyzet csökkentésére is. A ciklus végére
remélhetőleg az elvesztett 10 millió Ft-ot meg fogják takarítani a korszerűbb fűtésen.
Dr. Becsó Károly: A Képviselő-testületnek nem sok beleszólása van a Polgármesteri Hivatal
munkájába és ennek megvan az oka. Tegnap a bizottsági ülésen szó esett róla, hogy az utóbbi
években elég nagy volt a fluktuáció a dolgozók között. A Jegyző úr nem tudott pontos számot
mondani és okokat sem igazán.
Az informatikai rendszer kapcsán említi a beszámoló, hogy kissé elavult. Saját maga is látott
régi DOS-os programokat. Azt is írja, hogy egyelőre nincs pályázati lehetőség. Úgy gondolja,
hogy a következő évben a Képviselő-testületnek erre figyelmet kell fordítania. Tervez-e
Jegyző Úr a közeljövőben olyan szolgáltatást, mely más településen már online működik? A
honlap arra sem ad lehetőséget, hogy egy dokumentumot ki lehessen tölteni.
Dr. Gajdics Gábor: Jogos dolgot feszeget Képviselő-Úr. Az állam is próbálja rendezni ezt a
kérdést az ún. ASP rendszeren keresztül. Ez kb. 100 önkormányzatnál működik jelenleg,
2017. januárjától pedig mintegy 1000-1500 önkormányzatnál. Pásztó 2018 január 1-jétől lesz
köteles működtetni. Ehhez az informatikai fejlesztéshez várhatóan jövőre lesz pályázat, a
nagyobb települések részére maximum 9 millió Ft. Aki eddig pályázott, még mindenki nyert.
Ezt kifejezetten eszközparkra lehet fordítani. Az ASP rendszerre történő átállásra pályázattól
függetlenül fel kell készülni, mert 2018. január 1-től erre kell átállni. A költségvetésben is kell
rá fedezetet biztosítani.
Valóban vannak olyan programok, melyek DOS-on keresztül működnek, mint pl. a MÁK
által biztosított programok.
Dömsödi Gábor: A DOS egy nagyon régi operációs rendszer, kb. 40 éves. Az ASP pedig
annak az új állami ügyviteli rendszernek az elnevezése, melyet kötelező lesz használni. Az
elsők között volt Pásztó, aki jelezte csatlakozási szándékát.
A Hivatal vezetése elkötelezett a korszerű számítástechnikai alkalmazások mellett. Sajnos a
város honlapját még nem sikerült teljes egészében a mai kor követelményeinek megfelelővé
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tenni. Sajnos több olyan adat nincs fent a honlapon, melyeket kötelező lenne közzétenni. A
jövőben ezen mindenképpen változtatni kell.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
285/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2015.
szeptember 1.-2016. október 30. közötti munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az iskolák pedagógiai munkáját a KLIK irányítja. A működtetési
feladatokat a korábbi testület visszaadta az államnak, melyért az önkormányzat nem keveset
fizetett. A mostani testület úgy döntött, hogy visszaveszi a működtetési feladatokat, mely
kapcsán jelentős megtakarítás keletkezett, kb. 60-70 millió Ft.
Újabb fordulattal az állam ismét visszaveszi az iskolák működtetését, mivel mindent egy
kézben szeretne látni. A jövő évben sokkal kevesebbet kell majd fizetnünk, mert úgy
állapították meg a térítési díjakat, hogy a gazdagabb települések többet fizetnek, a szegények
pedig kevesebbet. Mivel Pásztó az átlagnál egy kicsit gyengébb adóerő képességgel
rendelkezik, nem kell a szolidaritási járulékot fizetnie. Anyagilag jobban fog járni a város.
A tankerületi vezető megígérte, hogy fel fogják újítani a régi Gárdonyi iskolában lévő
vizesblokkokat is. Mi megígértük, hogy a kollégium felújítási pályázatánál a teljes önrészt
kifizetni az önkormányzat. Ezügyben egy jó megállapodás született.
Farkas Attila: Úgy gondolja, komolyan lehet venni azt a szándékot, hogy a volt Dózsa és
Gárdonyi iskola épületét is fel fogják újítani. Erre azért is szükség lesz, mert Pásztó és Palotás
a két kijelölt iskolacentrum. Mire ez ténylegesen megvalósul, az épületeket rendbe kell hozni.
A KLIK a technikai személyzetet is teljes egészében alkalmazni fogja?
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Dömsödi Gábor: Erről nem beszéltek, nincs tudomása arról, hogy mi a tervük a technikai
személyzettel. Inkább az okoz problémát, hogy aki közmunkában dolgozott, a KLIK nem
tudja közmunkában foglalkoztatni.
Plecskó Péter: Az iskola vezetése már jelezte, hogy a KLIK 2-3 főt szeretne közmunkában
foglalkoztatni. Portaszolgálatot is szeretnének, valószínűleg szintén közmunkában.
A KLIK vezetője jelezte felé, hogy sikerült több tanterembe új bútorzatot beszerezni, ezért a
régi bútorok felszabadulnak és nem tudják megoldani a tárolást. Meg kellene beszélni a
hasznosítás lehetőségét.
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
286/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a köznevelési intézmények
működtetésének, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásátvételével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:
1. A Zsigmond Király Általános Iskolát szolgáló ingatlan működtetési jogát e határozat
melléklete szerinti megállapodással átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Salgótarjáni Tankerületi Központjának.
2. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin
Tagintézményét szolgáló ingatlan működtetési jogát e határozat melléklete szerinti
megállapodással átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati
Tankerületi Központjának.
3. Az 1. és 2. pontban szereplő intézmények működtetéssel kiegészülő teljes fenntartói
jog érvényesülése érdekében megköti a határozat melléklete szerinti vagyonkezelési
szerződéseket.
4. Felhatalmazza a Polgármestert az állami működtetésbe vételről szóló megállapodások
és a vagyonkezelési szerződések aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
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VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték
visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Halász István: A történet lényege az, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a fenti
területre 2010-ben. Érkezett egy vételi szándék a külterületi ingatlanra, ahol egy ipari jellegű
beruházás valósult volna meg. Egy alapítvány nevében egy magánszemély befizetett 800 ezer
Ft pályázati biztosítékot. Azóta viszont nem kötötte meg az önkormányzattal a szerződést.
Most érkezett egy kérelem egy harmadik személytől, akire engedményezték ezt a befizetést és
szeretné visszakérni a 800 eFt-ot. A kérelemben több ellentmondás is van. Pl., hogy ki az
alapítvány képviselője, létezik-e még egyáltalán az alapítvány.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák föl
a polgármestert, tisztázza a kérelmezővel, hogy létezik-e még az alapítvány, ki a jog szerinti
képviselője. Ezek tisztázása után lehet érdemben tárgyalni arról, hogy visszajár-e a 800 eFt,
vagy sem.
Farkas Attila távozik, 6 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor: Mint előterjesztő, befogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
287/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, külterület 0121/4 helyrajzi számú
ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték visszakövetelése iránti igény elbírálására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
vizsgálja meg, működik-e a
Gyermekeinkkel a Földért Alapítvány, ki a jogi képviselője és jogszerűen igénylik-e vissza a
pályázati biztosítékot.
Fenti információk birtokában ismételten terjessze be a képviselő-testület elé az ügyet érdemi
döntés meghozatala céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

13

IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan értékesítésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az ingatlanra két vételi ajánlat érkezett, egy a közelmúltban, a másik
korábban. A képviselő-testület előző ülésén azt a döntést hozta, hogy értékbecslést követően
felajánlja vételre mindkét jelentkezőnek. Az egyik ajánlattevő írásban lemondott vételi
szándékáról. A másik ajánlattevő ismertette a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal a
területen megvalósítani kívánt terveket.
Farkas Attila érkezik, 7 képviselő van jelen.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az előző bizottsági ülésen az egyik vevőjelölt jelen volt és bemutatta
terveit.Talán zokon vette, hogy a jelenlévő képviselők építészeti jellegű kérdéseket tettek fel
részére. Ideje lenne bizonyos dolgokban rendet tenni, nevezetesen az épített környezet
alakításában. Mit engedélyezhet, mibe avatkozhat bele a képviselő-testület pl. a Fő utcán vagy
a műemléki övezetben. Nincs Pásztón erre vonatkozó szabályozás, nincs főépítész és nincs
tervtanács sem,
Kéri a Jegyző Urat, adjon támpontot a jövőre vonatkozóan, hogyan tudnának ebben előbbre
lépni.
Dömsödi Gábor: Teljes mértékben egyetért. Két külföldi példát mond. Ruffecben pl.
rendeletben van szabályozva, hogy a székesegyháztól bizonyos távolságon belül milyen szinű
lehet az épület.
Szicíliában pedig úgy engedik az építkezést, hogy ki kell jelölni az épület fő vonalait
deszkával, kimegy a képviselő-testület és ha megfelelőek a paraméterek, akkor engedélyezik.
Nyilván ez itthon nehezen működne.
Nem volt ott a szóban forgó bizottsági ülésen. Ha végre elkészül az új Helyi Építési
Szabályzat, remélhetőleg sok problémára megoldást talál.
Dr. Gajdics Gábor: A napokban érkezett meg a kormányhivatal levele, melyben felhívják a
figyelmet, hogy meg kell alkotni az egységes településképet szabályozó önkormányzati
rendeletet.
Nálunk a HÉSZ bizonyos tekintetben szabályozza ezeket a kérdéseket, pl. épület magassága,
terület beépítési mértéke, mi helyezhető el stb.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és az „A” alternatívát javasolja elfogadásra.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az „A” alternatívát.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
288/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi u. 2. szám alatti, 1848 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem
elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A
Képviselő-testület megismerte és elfogadja az Antal Gábor által bemutatott
terveket, melyek az általa megvásárolni kívánt /2. pontban megnevezett/
önkormányzati tulajdonú ingatlan beépítésére vonatkoznak.
2. A Képviselő-testület Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848 hrsz-ú, beépítetlen

terület megnevezésű, 321 m2 területű ingatlant a vételi ajánlatban szereplő
1.535.433.- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.950.000-Ft -os vételáron értékesíti Antal
Gábor részére.

3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő
viseli.
4. A teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor történik. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
5. A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell.
Határidő: Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: 2016. december 15.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a „B” alternatívát.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 nem szavazattal nem fogadta el.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
289/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a Pásztó, Hunyadi út 2. számú ingatlan eladásával kapcsolatban a
határozati javaslat „B” alternatíváját nem fogadta el.
X.NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil támogatási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
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Káposzta Csaba: A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete adott be kérelmet a
sokszoros véradók támogatására. Javasolja a határozati javaslatban szereplő 60 eFt-os
támogatás odaítélését.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
VolekGyörgy: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a Pénzügyi és TEF Bizottsággal
együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
290/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezetének
kérelmét mely az
állandó véradók részére ünnepség
megszervezésének támogatására irányul. A rendezvény
lebonyolításához a véradók
megvendégeléséhez 60.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civilkeret terhére.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:

polgármester

XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladataira
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
Petrényi Mihály: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladatairól szóló határozati javaslatokat.
Kérdés
Farkas Attila: Az előterjesztésben szereplő létszám adatok mögött már konkrét személyek is
vannak? Olyan információja van, hogy a következő évben várhatóan 20 %-kal fog csökkenni
a közfoglalkoztatottak száma országosan.
Petrényi Mihály: Nincsenek konkrét személyek, majd akiket a Munkaügyi Központ
kiközvetít, azokat tudják felvenni. A közmunkában résztvevők nagy részét ismerik,
elképzelhető, hogy közülük újra lesznek kiközvetíthető személyek.
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Dömsödi Gábor: Minőségi munkaerőből hiány van Pásztón is. Azon kell dolgozni, hogy
idejöjjön valamilyen cég, amelyik plusz munkahelyet hoz.
Itt van egy nagyon nagy felelőssége a képviselő-testületnek és ez nehezen megoldható lesz,
hogy ne hirtelen zuhanjanak a városra a munkahelyek, hanem fokozatosan. Abban van
tartalékunk, akik innen eljárnak dolgozni. Ha Pásztón magasabb munkabér lenne, többen
biztosan nem ingáznának. A Kormány is felismerte azt, hogy fel kell emelni a legrosszabbul
fizetett emberek munkabérét, mert tarthatatlan a helyzet.
Plecskó Péter A jövő évi közmunka tervezési szakaszban van, A határozati javaslatban
szereplő számokat javasolja elfogadni. Pásztón a közmunkában számolni kell az alacsony
végzettségű, és szociálisan, egészségileg is hátrányos helyzetben lévőkkel. Rajtuk segíteni
kell. Tudják, hogy ez kb. milyen létszámot tesz ki és ez az előterjesztés ehhez igazodik.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatokat elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
291/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és a következő
határozatot hozza a 2017 évi közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatokról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatásban az alábbi
tevékenységekre nyújtsa be a Kft. a kérelmet.
•
•
•
•

Karbantartó csoport működtetése
Épület és közterület takarító brigád működtetése
Konyhai munkacsoport
Intézményi kiszolgáló csoport

Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
Határidő: szöveg szerint
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

12fő
25fő
4fő
33fő
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
292/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatásban patak és
ároktisztítási munkákra a munkaügyi központtal egyeztetve, amennyiben a szükséges létszám
rendelkezésre áll az alábbi tevékenységekre nyújtsa be a Kft. a kérelmet.
-

árok és patak tisztítás
fűkaszás és segédmunkás

26 fő
8 fő

Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
Határidő: szöveg szerint
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
293/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a mezőgazdasági program kérelme 63 fő foglalkoztatására kerüljön
beadásra.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete a munkák elvégzéséhez a tulajdonában lévő
területeket biztosítja.
A Képviselő-testület a program megvalósításához a szükséges gépek és eszközök
beszerzéséhez hozzájárul. A mezőgazdasági start közmunkaprogram önerő fedezetére a
szükséges pénzeszközöket, 1.880.610,- forintot Pásztó Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja, és 2017 év márciusban átadja a
közfoglalkoztató elkülönített bankszámlájára.
Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
Határidő: szöveg szerint
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XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság Elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: Érintettsége miatt kéri a képviselő-testületet, szavazzanak arról, hogy részt
vehet-e a döntés meghozatalában.
Szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
295/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület nem zárja ki a szavazásból Dömsödi Gábor polgármestert.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
296/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
1.346.100,-Ft
külön juttatást állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a külön juttatás kifizetéséről.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Alekszió Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Szóbeli kiegészítést nem tesz. A tegnapi bizottsági ülésen javasoltakat
befogadja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Egyetért azzal, hogy felmondásra kerüljön az Alekszió Kft-vel a szerződés, amennyiben a
felszólítást követően sem történik meg a bérleti díj megfizetése.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
297/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alekszió Kft. bérleti szerződésének
felülvizsgálatáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy írásban szólítsa fel az Alekszió Kft-t
a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj megfizetésére.
Amennyiben az írásbeli felszólítás ellenére sem történik meg a bérleti díj időarányos
összegének megfizetése, úgy az Alekszió Kft-vel kötött bérleti szerződést mondja fel a
szerződés 8.4. pontjában foglaltak szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor - polgármester
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a közérdekű bejelentések történjenek meg az utolsó
napirendi pont tárgyalása előtt, mivel az zárt ülést igényel.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
298/2016. (XI. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Közérdekű bejelentéseket követően tárgyalja az utolsó napirendi
pontot.
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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Dr, Halász István: A Nagymező utcában volt egy úthiba, ami ki lett javítva, de továbbra is
süllyed. Ráadásul valaki lerakott oda két hatalmas farönköt, amit kivágott. Meg kellene
keresni a farönk tulajdonosát, hogy távolítsa el, mert balesetveszélyes.
Dr. Gajdics Gábor: Amikor jegyző lett, első dolga volt, hogy azt az úthibát kijavíttassa, de
sajnos azóta ismét megsüllyedt.
Dömsödi Gábor: A Vízmű úgy végzi az útjavításokat, hogy összegyűjti a bejelentéseket és kb.
három havonta javítja ki a hibákat.
A Városgazdálkodási Kft. nézze meg a helyszínt és ha szükséges, szállítsa el onnan a
rönköket.
Káposzta Csaba: Ismét a közvilágítást hozza szóba. Már a múltkori ülésen is említette, hogy
az utcai közvilágítási lámpák későn kapcsolnak be. Szólni kellene az ÉMÁSZ-nak, hogy az
automatát állítsák korábbra.
Tavaly a Szentlélek utcába kitettek egy megállni tilos táblát. Akkor ő ezt nem szavazta meg.
Volt ott egy vállalkozó, aki emiatt bezárta az üzletét, mert senki sem tudott ott megállni.
A kisvállalkozók kértek lehetőséget egy informális megbeszélésre pályázatok kapcsán.
Dömsödi Gábor: A világítással kapcsolatban tett észrevétellel egyetért. Jelezték már a
problémát az ÉMÁSZ felé. A Polgármesteri Hivatal előtti téren pl. lámpa sincs. A karácsonyi
vásár idejére ideiglenesen lesz itt is világítás.
Reméli, hogy a vállalkozás nem a tábla kihelyezése miatt szűnt meg. Úgy tapasztalta, hogy a
városban nincs különösen nagy tekintélye a tábláknak.
Volek György: Szintén a közlekedési táblákkal kapcsolatban tesz észrevételt, Nagyon sok a
megkopott tába, nem lehet látni, mi van rajta.
Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft. felül fogja vizsgálni és ki kell javítani, vagy
cserélni, mert így balesetveszélyesek.
Káposzta Csaba: A képviselő-testület a korábbi ülésen megszavazta a Kölcsey utca
egyirányúsítását. Történt-e ezügyben intézkedés?
Dömsödi Gábor: Igen, megrendelték az egyirányúsítást.
Több közérdekű bejelentés nem hangzott el.
Az utolsó napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

