
Tököli Tükör melléklete – 2022. II. szám

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be 
teljes szövegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a 
http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.

2022. május 12-ei képviselő-testületi döntések 
Tököl Város Képviselő-testülete  

   1) Strórigel Tünde, Kulman József, Eszékiné Malaczkó Gizella 
felajánlását, amely a kialakult 654/3 hrsz-ú, 30 m2 területű 
út térítésmentes önkormányzati tulajdonba és kezelésbe 
vételére vonatkozik, elfogadja. 

   2) Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg és 
az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

   • a Pest-Budai Testedző Egylet (1677 Budapest, Pf.: 74., nyt. 
szám 1359.,) bérlő számára bérleti díjfizetési   mérséklést 
biztosít, és a bérleti díjat 70.000.- Ft/hó összegben állapítja 
meg 2022. június 1. napjától. 

   • felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosítással 
kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

   1) a Tököl, Fő utca 92. szám, 588 hrsz. alatt felvett, D.1. számú, 
24,13 m2 alapterületű, külön bejáratú, bútorozatlan 
üzlethelyiség bérlésére legmagasabb ajánlati árat adó 
Borbély Ildikóval (2316 Tököl, Csokonai utca 34.) köt 
szerződést 2.490,- Ft + ÁFA/m2/hó áron. 

   2) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Tököl Város Képviselő testülete  

1.) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Kompok, 
révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt 
pályázatra a H-1283 számú „NICK” géphajó és a K-1756 
számú komp felújítási munkáinak támogatására pályázatot 
nyújt be, amennyiben az üzemeltető határidőben a szükséges 
dokumentumokat benyújtja. 

     Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját 
forrás összegét a 20 % önrészt, a H-1283 számú „NICK” 
géphajó és a K-1756 komp felújítási munkáira, összesen: 4 
597 400,-Ft-ot a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton 
esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi 
megállapodásának megkötésére. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Tököl Város Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Tököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. 
december 31. napi állapot szerinti vagyonállapotról szóló 
tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi 
adóbevételekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

   1) 2022. október 1-jei hatállyal létrehozza Tököl 4. számú 
területi védőnői körzetét és a védőnői körzetek utcajegyzékét 
a határozat melléklete szerint hagyja jóvá, 

   2) az a) pont szerinti új területi védőnői körzet létrejöttéhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket – az álláshely 
betöltésével egyidejűleg – a tárgyévi költségvetés terhére 
biztosítja, 

   3) az iskolavédőnői körzet ellátására létrehozott 8 órás álláshelyet 
2022. október 1. napjától – figyelemmel a tanulói létszám 
csökkenésére – részfoglalkozású álláshellyé alakítja át, 

   4) felhatalmazza a Polgármestert az új védőnői körzetre és az 
ezzel járó körzetmódosításra vonatkozó szakmai 
véleményezési eljárás Országos Tisztifőorvosnál és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási 
Hivatalánál való megindítására, illetve a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 
2022. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé: Pályázati 
kiírás 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában. 

A pályázaton részt vehetnek:  

- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, 
amelyeknek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk 
és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági 



tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett 
szervezet), 

- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, 
gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok 
és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel 
rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik 
(pl. önkormányzati költségvetési szervek), (továbbiakban: 
közösségek). 

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. 

A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes oldalról, 
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

A pályázathoz csatolni kell: 

   - a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha 
bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója, 

   - a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét 
(megjelölve a teljes költséget feladatonként – 
részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb 
támogatásokat), 

   - a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött 
megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma 
is szerepel. A pályázat beküldési határideje: 2022. június 15. 

A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a 
Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni. 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, 
közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem 
részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás 
felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok 
bármelyikéhez. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő 
lejártától számított 60 napon belül, az elbírálásról, a támogatások 
odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján 
a Képviselő-testület dönt. 

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról 
és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről a Tököli 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, a megállapodás aláírását 
követő 30 napon belüli átutalásról pedig a Tököli Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeggel 
minden esetben el kell számolni. A 2022. évi támogatás pénzügyi 
elszámolási, valamint beszámolási határideje: 2023. január 31. 
napja. Az elszámolás 2022. január 1.– 2022. december 31. között 
kelt, a Támogatott nevére szóló, záradékolt és hitelesített 
számlamásolatok benyújtásával történhet. Átutalással teljesített 
kiadások esetében a kapcsolódó záradékolt és hitelesített 
bankszámlakivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt 
összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségek, melyek 
elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt 
határidőre nem tesznek eleget a 2023. évi támogatási 
lehetőségekből kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a 
24/520-900-as telefonszámon, Tomasovszkyné Fazekas Judit 
igazgatási irodavezetőtől lehet kérni. 

Tököl Város Képviselő-testülete a város egyes területeinek 
forgalmi rendjét az alábbiak szerint módosítja: az Eötvös utca 
Csépi út – Gárdonyi utca közötti szakaszának egyirányusítását 
támogatja a Csépi út felöli behajtással. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Család- és 
Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Tököl Város Képviselő-testülete,  

   1) az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

   2) felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót küldje meg a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya részére. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

   a) Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi 
Otthonos Óvodája,  

   b) Tököl Város Önkormányzatának Horvát Nyelv Ápolásáért 
Napközi Otthonos Óvodája,  

   c) Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi 
Otthonos Óvodája,  

   d) Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi 
Otthonos Óvodája  

alapító okiratát 2022. szeptember 1. napi hatállyal, a határozat 
mellékletei szerint módosítja. 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti alapító 
okiratot módosító dokumentum aláírására és a Magyar 
Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére 
azzal, hogy a hiánypótlás jelen határozattal nem lehet ellentétes 
és az alapító okiratot lényegi kérdésekben nem módosíthatja. 

3) utasítja az intézmények vezetőit, hogy az 1) pont szerinti döntés 
alapján az intézményi szabályzatok, dokumentumok 
módosításáról 2022. augusztus 31-ig gondoskodjanak, 

4) az 1) pont szerinti döntés végrehajtása érdekében a tárgyi és 
személyi feltételek biztosításáról gondoskodik. 

1.Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

   • a Saftics György és Kocsisné Saftics Dóra, valamint Saftics 
Ákos tulajdonát képező, tököli 059/4 hrsz-ú 1302 m2 területű 
kivett tanya művelési ágú  

   • a Kocsisné Saftics Dóra és Saftics Ákos tulajdonát képező, 
tököli 059/5 hrsz-ú 1646 m2 területű kivett tanya művelési ágú  

   • a Saftics György tulajdonát képező, tököli 059/8 hrsz-ú 2332 
m2 területű szántó művelési ágú  

telkek belterületbe vonására vonatkozó kérelmet – figyelemmel 
arra, hogy az ingatlan az önkormányzat településrendezési 
tervében 2010 évtől kezdődően lakóterület fejlesztésére (Lke4) 
van kijelölve a 2. pont szerinti feltételekkel támogatja. 

2. Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belterületbe 
vonásához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy az ingatlan 
tulajdonosai megfizetik a belterületbe vonással kapcsolatban 
felmerülő összes önkormányzatot terhelő költséget, továbbá 
vállalják a kialakításra kerülő telkek közművesítését, 4 éven belüli 
beépítését és megköti az ennek alapjául szolgáló határozat 
mellékletét képező településrendezési szerződést.
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3.Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a telek tulajdonosaival kössön megállapodást a belterületbe 
vonás feltételeinek teljesítésére, s annak megkötése után indítsa 
el a belterületbe vonási eljárást. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Rendőrőrs 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tököl Város 
Önkormányzatának Bölcsődéje bölcsődevezetői 5 évig terjedő 
határozott időre szóló, magasabb vezetői állására 
(intézményvezető) a melléklet szerinti tartalommal. 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti pályázat 
közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon, 

3. a bölcsődevezetői pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. 
(XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§ (9) bekezdése alapján a pályázatok 
véleményezésére eseti bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: 

   - Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

   - szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 
képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai 
kollégium tagja. 

4. felkéri a polgármestert a szükséges egyéb intézkedések 
megtételére. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

   1) tudomásul veszi, hogy a Városi Bölcsőde étkeztetési 
feladatellátása módosult, a Bölcsődei konyha 
melegítőkonyhaként üzemel, az étkeztetést vásárolt 
szolgáltatás keretében biztosítja az intézmény, 

   2) felhatalmazza a Városi Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsődei 
étkeztetési feladatok ellátására egy éves időtartamra a 
Nebuló Közétkeztetési Intézménnyel kössön szerződést. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt. – a 
tököli önkormányzat és a vízművek között létrejött – 
vagyonkezelési szerződés alapján a feleslegessé vált Tököl Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű tárgyi eszközöket 
leselejtezésére vonatkozó tájékoztatást elfogadja és az 
értékesítéshez hozzájárul. 

Tököl Város Képviselő-testülete,  

   a) hozzájárul a tököli 1408/1. hrsz. alatti, kivett, lakóház, udvar 
megjelölésű, 723 m2 nagyságú ingatlan megosztásához, 

   b) felkéri a polgármestert – a műszaki iroda közreműködésével 
–, hogy a földhivatali eljáráshoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete a 

   1) Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért 
Alapítványt (4400 Nyíregyháza, Mező u. 20. szla. sz.: 
11600006-00000000-97955522) 1.000.000.- Ft (azaz 
egymillió forint) támogatásban részesíti az alapítvány 2022. 
évi kiadásainak fedezetére, az általános tartalék terhére. 

 2) Dévai Szent Ferenc Alapítványt (Budapest, 1124, Mártonhegyi 
út 50/c., szla. sz. 10300002-20145639-00003285) 1.000.000.- 
Ft (azaz egymillió forint) támogatásban részesíti az alapítvány 
2022. évi kiadásainak fedezetére, az általános tartalék terhére. 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ujjerő 
Hegymászó és Sport Egyesület számára hozzájárul, hogy a Kerry 
Ella Ifjúsági sportoló támogatás felhasználási célja módosuljon 
és a 2021. évi 100.000.-Ft támogatás sporteszköz vásárlására 
kerüljön felhasználásra. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítványt 
(2230, Gyömrő, Állomás u. 72/A. adószáma: 18711970-1-13)  

   a) 2022. évben 350.000 Ft támogatásban részesíti a menhely 
fejlesztési és fenntartási céljainak fedezetéhez, a 2022. évi 
általános tartalék terhére. 

   b) 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő 
időszakra évente 350.000 Ft támogatást biztosít a menhely 
fejlesztési és fenntartási céljaihoz. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1) „Szép város, rendezett környezet” 2022. címmel versenyt 
hirdet az alábbi három kategóriában:  

   I. Lakossági,  

     a.) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak) 

     b.) Előkertek, kertek-növényültetése 

     c.) Társasházak előkertjei, környezete-növényültetése 

     d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól 
házszámig megjelöléssel) 

   II. Intézményi,  

     a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, 
esztétikai megjelenése 

     b.) Előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való 
ellátottsága 

   III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.  

     a.) Ipari telephelyek és létesítmények 

     b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények. 

2) a verseny eredmény megállapításának előkészítésével 
megbízza Dr. Vass Luciát, Gergics Illést Bosnyák Simonnét, 
Ecsedi Beátát, Kiss Tibornét, Vaslaki Judit Cecíliát. 

3) az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000,-Ft + járulékai 
fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja. 

4) felkéri a polgármestert, hogy „Szép város, rendezett környezet” 
2022. címmel a verseny meghirdetésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete  

   • a Művelődési Központ és Könyvtárban megüresedett, 
határozott idejű szerződéssel betölthető könyvtáros, valamint 
a 4 órás takarító  

   • a Polgármesteri Hivatalban megüresedett szervezési 
ügyintézői és ügykezelői  

álláshely betöltését 2022. május 16. napjával engedélyezi.



Rendeletek 
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. 

(V. 13.) önkormányzati rendelete Tököl Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi zárszám -
adásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 

1. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésnek végrehajtását 1.769.651eFt, azaz – 
Egymilliárd-hétszázhatvankilencmillió-
hatszázötvenegyezer-forint bevétellel, 1.643.346eFt, azaz 
– Egymilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-háromszáz -
negyvenhatezer – forint kiadással fogadja el, melynek 
jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. 
mellékletének „1.B Város összesen” jelű táblája tartalmazza. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények 

   a)  költségvetési bevételét 1.640.773eFt-ban, 

   b) költségvetési kiadását 1.562.287eFt-ban, 

   c)  költségvetési többletét 78.486eFt-ban 

   d) finanszírozási bevételét 128.878eFt-ban, 

   e)  finanszírozási kiadását 81.059eFt-ban, 

   f)  finanszírozási többletét 47.819eFt-ban 

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, 
mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1_A_Város mérleg” 
jelű táblája tartalmazza. 

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá 
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt 
bontásban és tartalommal: 

   a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az 
1. melléklet „1.B. Város összesen” jelű tábla, 

   b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet „2. 
Önkormányzat” jelű tábla, 

   c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet 
„3. Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, 

   d a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet 
„4. Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla, 

   e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet „5. 
Horvát Óvoda” jelű tábla, 

   f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet „6. 
Napsugár Óvoda” jelű tábla, 

   g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet 
„7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla, 

   h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet 
„8.Bölcsőde” jelű tábla, 

   i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 
9. melléklet „9. Művelődési Központ” jelű tábla. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási 
kiadását 50.506eFt-tal, azaz – Ötvenmillió-ötszázhatezer – 
forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását 
a 10. melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes beruházási 
kiadását 163.924eFt-tal, azaz – Egyszázhatvanhárommillió-
kilencszázhuszonnégyezer forinttal fogadja el, melynek 
bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

(6) A képviselő-testület a tartalékok felhasználását a 12. melléklet 
szerint fogadja el. 

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással 
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 
13. melléklet szerint fogadja el. 

(8) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását és 
szöveges indoklását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések 
végrehajtását évenkénti bontásban 15. melléklet szerint 
fogadja el. 

(10) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást a 16. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit és 
kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el. 

(12) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását a 18. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(13) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó 
forrásokat a 19. melléklet szerint fogadja el. 

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 
20. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(15) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási feladatait a 21. melléklet szerint 
fogadja el. 

(16) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásokat a 22. 
melléklet, a részesedések változását a 23. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 
költségvetési maradványát a 24. melléklet szerint 
126.305eFt-ban állapítja meg. 

(18) A Képviselő-testület a 2021. évi maradvány felosztását a 25. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(19) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 
26. melléklet szerint fogadja el. 

(20) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i 
állapot szerinti vagyonát a 27. melléklet szerint fogadja el.
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