
           J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat  Pénzügyi Bizottságának 2007. december 17-én 

tartott nyílt üléséről.- 

 

Jelen vannak: Dr. Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Oláh József Pál, Magyar István, Dr. Barta 

Zsuzsanna, Nánásiné Jákó Valéria, Nagyné Lenge Margit 

 

Bejelentéssel távol: Szatmári Tibor, Dr. Juhász István, Lódi Edit, Nagy Gabriella 

 

Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Süveges 

Lajos Vízmű intézményvezetője, Pádár Lászlóné jegyző, Csatári Lajos érdeklődő, Darmosné 

Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető 

 

Napirendi pontok:   

 

1./ Kenderes  Város  Önkormányzata   Képviselő - testületének   az élelmezési nyersanyag- 

     költség megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése    

2./ Kenderes Város Önkormányzata  Képviselő - testületének  a   személyes  gondoskodást 

      nyújtó ellátások intézményi  térítési  díjának, és az ellátottak   személyi  térítési díjának 

      megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

3./  Kenderes Város Önkormányzata  Képviselő-testületének az   önkormányzati tulajdonú 

      vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz  díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

      véleményezése  

4./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szennyvíz-szolgáltatási díjak 

      ármegállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

5./  Kenderes Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a locsolási célú vízhasználat- 

      ról, és  a  locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről   szóló  rendelet-tervezet 

      véleményezése 

6./  Kenderes  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-felügyelet műkö- 

      déséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezet véleményezése 

7./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások lak- 

      bérének megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

8./  Az  önkormányzati  tulajdonú  helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztés 

      véleményezése  

 

DR. ILA ERZSÉBET  köszöntötte  megjelenteket. Megállapította, hogy a 11 fős 

bizottságból 7 fő van jelen, 4 fő bejelentéssel maradt távol. Javasolta a napirendi pontok 

megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. A 

bizottság a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságának     19/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága napirendjének elfogadásáról  

 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Dr. Ila Erzsébet 

 elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.  

 

 Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 

                           é r t e s ü l n e k .  
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1./ Napirendi pont megtárgyalása 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

 

DR. ILA ERZSÉBET:   az intézmények élelmezési nyersanyagköltsége intézményenként és 

korcsoportonként  a többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése 

alapján a rendelet-tervezetben szerepel. 

Javaslatokat, véleményeket vár.  

 

MAGYAR ISTVÁN:  a rendelet-tervezetből kéri kihúzni a középfokú oktatásban a 

szakiskolai, szakközépiskolai  és a szakmunkástanulóknak a napi ételnyersanyag 

feltüntetésnél a tízórait.   

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a rendelet-tervezetet és 6 

fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának     20/2007.(XII.17.) számú 

határozata  

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 

 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Kenderes 

 Város Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség  

 megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő- 

 testületnek. 

   

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                           é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

2./ Napirendi pont megtárgyalása 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

 

DR. ILA ERZSÉBET:  Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi 

III. tv. 92. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel e törvényben, és a 29/1993. 

(II.17.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdésében foglaltakra megalkotta a  személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési 

díjának megállapításáról szóló rendeletet.   

Kérte a rendelet-tervezet véleményezését.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a rendelet-tervezetet és 6 

fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának    21/2007.(XII.17.) számú 

rendelete 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 

 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte   a Kenderes  

 Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó   

 ellátások intézményi térítési díjának, és  az  ellátottak  személyi  térítési  díjának  

 megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a  Képviselő- 

 testületnek.  

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben  

                      é r t e s ü l n e k .  

 

 

Dr. Barta Zsuzsanna bizottsági tag megérkezett. 

 

3./ Napirendi pont megtárgyalása 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

véleményezése 

 

DR. ILA ERZSÉBET:  a 2008. évi vízdíj megállapításáról szóló tájékoztató nagyon alapos, 

részletes.  

Javaslatokat, véleményeket várt.  

 

MAGYAR ISTVÁN: megengedi-e az önkormányzat költségvetési helyzete, hogy  

2.000.000.-Ft-nál nagyobb összeget fordíthasson a lakosság szennyvízdíjának csökkentésére ?  

 

BÍRÓ CSABA:  a költségvetés feszítettsége miatt nem lehetséges.  

 

NÁNÁSINÉ JÁKÓ VALÉRIA: a vízdíjnál az összes költség ÁFA-val van kiszámolva. 

Kérdése az volt, hogy az ÁFA hogyan épül be a víz árába ?  A lakosság kifizeti az ÁFA-t ,  

amit  a Vízmű továbbít az APEH felé.   

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:   a szolgáltatást igénybe vevő befizeti, a Vízmű továbbadja az APEH-

nak, és ugyanezt az összeget igényli vissza.   

 

SÜVEGES LAJOS: a vízdíj  a kalkuláció szerint mindkét oldalon tartalmazza az ÁFA-t. A 

vízszolgáltatás szakfeladaton a bevételek és a kiadások között is szerepel az ÁFA. 

 

NÁNÁSINÉ JÁKÓ VALÉRIA arról érdeklődött, hogy   milyen juttatások után fizetik a 

munkáltatói   SZJA-t ? 

 

BÍRÓ CSABA   a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a munkáltatói SZJA  úgy van beállítva 

az összes költségvetési  szervnél  - akinél jelentkezik - , hogy az adóköteles természetbeni  
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juttatások összegét terheli. A közalkalmazottak esetében a ruházati költségtérítés teljes 

egészében adóköteles.    

 

DR. ILA ERZSÉBET:  az ivóvízdíj megállapítására az I. változat   a 2.137 e Ft felhalmozási 

kiadással lett számolva , a II. változat fejlesztés nélkül lett megállapítva.  

 

SÜVEGES LAJOS:  az első változatnál a minőség javítása érdekében a Turgonyi-, 

Felsőföldi-, Deák Ferenc és a Bocskai úti fővezetékek összekötése és szerelvényekkel való 

ellátása a víz körforgásának biztosítására  és a hálózat öblítésére, előzetes felmérés szerint 

2.137 e Ft összeg szükséges. Amennyiben az összekötés pályázati erőből megvalósítható a 

betervezett összeg erejéig, a város azon pontjain végzik el a fejlesztést, ahol a minőség 

javítása ezt mindenképpen indokolja, illetve ezen szakaszok terveztetésére fordítanák a 

felszabaduló összeget.  

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte az ivóvízdíj 

megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és 5 fő igen szavazat és 2 fő tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának    22/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

Az önkormányzati tulajdonú vízi közművekből szolgáltatott  ivóvíz díjának 

véleményezéséről 

 

 Kenderes  Város  Önkormányzat  Pénzügyi Bizottsága véleményezte az  

 önkormányzati tulajdonú vízi  közművekből szolgáltatott ivóvíz díjának  

 I-es és II-es változatát. A bizottság az I-es változatot javasolja elfogadás- 

 ra a Képviselő-testületnek.  

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                      é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Vízterhelési díjról 

készített kimutatást és 7 fő igen szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi  Bizottságának       23/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

vízterhelési díj véleményezéséről 

 

  Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a  

  vízterhelési díjról készített kimutatást és javasolja elfogadásra a Kép- 

  viselő-testületnek.  

 

  Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                  é r t e s ü l n e k .   
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4-5./ Napirendi pont megtárgyalása 

4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a locsolási célú 

vízhasználatról, és a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről szóló rendelet-

tervezet véleményezése 

5./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szennyvíz-szolgáltatási 

díjak ármegállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

 

Dr. BARTA ZSUZSANNA olvasta az előterjesztésben, hogy több szakaszra lehetne osztani 

a szennyvíz–csatorna beruházás második ütemét. Milyen lehetőség van arra, hogy a 300 

háztartást  bekapcsolják  a szolgáltatásba olyan területeken, ahol nem szükséges új átemelő 

építése, hanem a meglévő csőhálózatra lehetne rácsatlakozni.   

 

SÜVEGES LAJOS:  csak pályázat útján lehetséges és önerő szükséges hozzá. 

   

NÁNÁSINÉ JÁKÓ VALÉRIA:  aki szabálytalanul használja a csatornát és jogtalanul beköti 

mi lesz a következménye ? 

 

SÜVEGES LAJOS: a Vízműnek nincs hatósági jogköre, de az ellenőrzés folyamatos. A 

szabálysértési hatóságnál kell feljelentést tenni.    

 

NÁNÁSINÉ JÁKÓ VALÉRIA  kérdése az volt, hogy kötelező-e bevezetni a locsolási célú 

vízhasználatról és a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről szóló rendeletet ? 

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: két lehetőséget ad a szolgáltatónak ill. az önkormányzatnak a 

jogszabály, amit a fogyasztóknak fel kell kínálni. Külön mérőóra felszereltetése, vagy 

locsolási kedvezmény. Aki beépítteti a külön mérőórát , nem veheti igénybe a   locsolási 

kedvezményt. A szennyvíz támogatására   2.000.000.- forintot  ad az önkormányzat, de ez 

nem tudható be a  locsolási kedvezménybe.  780.000.- forint a kalkulált különböztet.  

 

DR. ILA ERZSÉBET:  a harmadik és negyedik változat közül kell választani. A harmadik 

változat a locsolási díjkedvezmény esetén egységes díjszabással, a negyedik változat  

fogyasztói csoportok szerinti díjszabással történik.   

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a locsolási célú 

vízhasználatról,  és a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről szóló rendelet-

tervezetet és  7 fő igen  szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának    24/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

a locsolási célú vízhasználatról, a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről 

szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 

 

 Kenderes   Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a    

 locsolási célú vízhasználatról, a locsolási kedvezmény igénybevételé- 

 nek feltételeiről szóló rendelet-tervezetet  és  elfogadásra  javasolja  a    

 Képviselő-testületnek.  

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
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                           é r t e s ü l n e k .  

 

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a szennyvíz-szolgáltatási 

díjak ármegállapításáról szóló rendelet-tervezetet és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának     25/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése  

 

 Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményezte  

 a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról szóló rendelet-ter- 

 vezetet és a III. változatot az egységes díjszabással javasolja elfogad- 

 ni a Képviselő-testületnek.  

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                      é r t e s ü l n e k .  

 

 

6./ Napirendi pont megtárgyalása 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület–felügyelet 

működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezet véleményezése 

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy  a november 27-én tartott ülésen a Képviselő-testület 

megbízta a közterület felügyelők foglalkoztatási lehetőségeinek kidolgozására. A mezőőri 

szolgálat bevezetését  nem támogatta a Képviselő-testület, ugyanakkor fenntartással fogadta 

az elutasítást  a mezei lopások elszaporodása miatt. Kidolgozták a közterület-felügyelet 

működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezetet. Két fő közterület-

felügyelőt terveznek beállítani  és a betakarítás időszakára megszerveznék  a mezei  

őrszolgálatot.  A jogszabály leírja, hogy a közterület-felügyelőket  milyen felszereléssel kell 

ellátni.  A szükséges betervezett összeg 5.16.338 e Ft, valamint 1 db fényképezőgép és 1 db  

számítógép. A jogszabály kimondja, hogy a közterület-felügyelő köztisztviselő. A 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészülne  a közterület-

felügyelet ellátásával.   

 

DR. BARTA ZSUZSANNA  arról érdeklődött, hogy mit jelent a  rendelet-tervezet 12.§. (4) 

pontjában: a felügyelő jogosult: „ a személyazonosságát nem igazolót előállítani”       

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  folyamatos kapcsolatot kell tartani a  rendőrséggel. Fel kell 

tartóztatni a rendőrség megérkezéséig a személyazonosságát nem igazoló személyt.  

 

MAGYAR ISTVÁN  véleménye szerint  a közterület-felügyelőnek a jogosult eljárás 

érdekében  meg kell teremteni a feltételeket. (Pl. Bisztró vendéglátó egységek környékén fel 

kell festeni a parkolási helyeket, megfelelő táblák kihelyezése)   
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte a közterület-felügyelet 

működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezetet és 7 fő egyhangú 

szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának    26 /2007.(XII.17.) számú 

határozata 

a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-

tervezet véleményezéséről 

 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  véleményezte  a  

 közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 

 szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 

 nek. 

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                           é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

7./ Napirendi pont megtárgyalása 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások 

lakbérének megállapításáról  szóló rendelet-tervezet véleményezése 

 

MAGYAR ISTVÁN:  nagyon fontos lenne a folyamatos rendőri jelenlét a városban. Arról 

érdeklődött, hogy van-e előrelépés a Somogyi Béla úti három lakásos önkormányzati bérlakás 

felújítása terén.  Az épületnél statikai probléma nincs, nyílászáró,  valamint csatorna csere 

szükséges.  

 

PÁDÁR  LÁSZLÓNÉ: a Somogyi Béla úti önkormányzati lakás felújításához Képviselő-

testületi döntés szükséges. A költségvetés tárgyalása során a Képviselő-testület számba veheti 

ezt a feladatot is annak tudatában, hogy milyen feszes lesz a költségvetés 2008-ban.   

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte az önkormányzati lakások 

lakbérének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és 7 fő igen szavazatával az alábbi 

határozatot hozta:  

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának    27/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

véleményezéséről 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte   az  

 önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet-ter- 

 vezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                           é r t e s ü l n e k .  
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8./ Napirendi pont megtárgyalása 

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztés 

véleményezése 

 

BÍRÓ CSABA:  a testület  a 10 %-os emelést tárgyalási alapként, mint önkormányzati 

bérbeadó, ajánlatként fogja adni a bérlő részére.  Amennyiben a bérlők elfogadják a 

feltételeket, a bérleti szerződésükben a bérleti díj módosul.  

 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte az önkormányzati 

tulajdonú helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztést és 7 fő egyhangú igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának       28/2007.(XII.17.) számú 

határozata 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztés 

véleményezéséről 

 

 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte az  

 önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emeléséről  szóló 

 előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                           é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

 

DR. ILA ERZSÉBET mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 17.óra 30.perckor bezárta.  

 

 

      K m f.  

 

 

 

          Dr. Ila Erzsébet 

                   Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2007. december 17-én 

16.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 

 

 

 

     M u t a t ó  

   

 

Napirendi pontok:   

 

1./ Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága napirendjének  

     elfogadásáról        19/2007.(XII.17) 

      
2./ Kenderes  Város  Önkormányzata   Képviselő - testületének   az élelmezési  

     nyersanyagköltség megállapításáról szóló rendelet-tervezet  

     véleményezése       20/2007.(XII.17.) 

    

3./ Kenderes Város Önkormányzata  Képviselő - testületének    a   személyes   

     gondoskodást nyújtó ellátások intézményi  térítési  díjának, és az ellátottak 

     személyi  térítési díjának  megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

      véleményezése       21/2007.(XII.17.) 

 

4./  Az önkormányzati tulajdonú vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz díjának  

       véleményezéséről                22/2007.(XII.17.) 

  

5./   Vízterhelési díj véleményezéséről                 23/2007.(XII.17.) 

 

6./  Kenderes  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a   locsolási célú 

       vízhasználatról,  és  a  locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről 

       szóló  rendelet-tervezet  véleményezése             24/2007.(XII.17.) 

 

7./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szennyvíz-szolgál- 

      tatási  díjak ármegállapításáról szóló rendelet-tervezet 

      véleményezése                25/2007.(XII.17.) 

 

8./  Kenderes  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  közterület-felü- 

     gyelet   működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló rendelet-ter- 

      vezet véleményezése              26/2007.(XII.17.) 

 

9./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

      lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

                 27/2007.(XII.17.) 

 

10./  Az  önkormányzati  tulajdonú  helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló  

      előterjesztés véleményezése             28/2007.(XII.17.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


