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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. április 8-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Veresné 
Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester.- 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Király Lászlóné önkormányzati képviselı 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Kun Attila mőszaki szakértı, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Orosz 
Mihály aljegyzı, Koncz Éva közbeszerzési referens, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 5 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS javasolta, hogy az egyebek napirend kerüljön felvételre. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett Csatári Lajos napirendre tett javaslatával. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 59/2011.(IV.8) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 8-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 

 
1.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a jegyzı úrtól érdeklıdött, hogy a szabályzat megfelel-e a 
jogszabályi elıírásoknak. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a szabályzat természetesen megfelel a hatályos jogszabályi 
elıírásoknak. 
 
CSATÁRI LAJOS: a szabályzat II. fejezet (4) bekezdésével kapcsolatban arról érdeklıdött, 
hogy a közbeszerzési ügyintézı köztisztviselı-e. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a közbeszerzési ügyintézı köztisztviselı, aki jelen van a mai 
ülésen.  
 
CSATÁRI LAJOS: a szabályzatban úgy szerepel, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok 
megküldését a közbeszerzési ügyintézı végzi el a polgármester egyidejő tájékoztatásával. 
Érdeklıdött, hogy az önkormányzati törvénybıl adóan nem elegendı, ha a jegyzı felé jelez? 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a polgármesternek van utalványozási, kötelezettségvállalási és 
aláírási joga. A jegyzı ebben az esetben a szabályszerőségért felel. 
 
KONCZ ÉVA tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzıdési eljárás szerzıdéskötéssel 
zárul, és a szerzıdéskötésre a polgármester jogosult. 
 
CSATÁRI LAJOS: a szabályzat VI. fejezet (8) bekezdése szerint „a Kbt. 56. § (3) bekezdés 
szerinti tájékoztatás a bírálóbizottság feladata.” Úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzéssel 
kapcsolatban a bírálóbizottság feladata rendkívül igényes, és közbeszerzési szakmai, jogi, 
pénzügyi szakértelmet igényel. Problémát jelent számára a (31) bekezdés utolsó mondata, 
miszerint „Amennyiben a képviselı-testület a bizottság javaslatától eltérı döntést hoz, köteles 
döntését megfelelıen indokolni.”. Az önkormányzati törvény alapján a képviselı nem köteles 
döntését megindokolni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem egyénileg köteles indokolni, hanem testületként kell 
megindokolni. 
 
KONCZ ÉVA: a bírálóbizottság a döntést hozó testület részére írásbeli szakvéleményt és 
döntési javaslatot készít. E célból állítja fel a képviselı-testület a bírálóbizottságot. Abban az 
esetben, ha az írásbeli szakvélemény és döntési javaslattól eltérı döntést hoz a képviselı-
testület, akkor egy esetleges eljárás során meg tudja indokolni a testület a döntését. Úgy 
gondolja, hogy eltérı döntés esetén, valamilyen indok alapján hoz a javaslattól eltérı döntést 
a testület. Amennyiben a „köteles” szó problémát okoz, úgy az ki is maradhat a mondatból. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint, a képviselı-testület azért állítja fel a 
bírálóbizottságot, hogy az megfelelı szakértelemmel készítse elı a döntést. 
 
CSATÁRI LAJOS a VII. fejezet (19) bekezdésével szintén az a problémája, hogy a képviselı 
nem köteles indokolni döntését. Véleménye szerint, nem egyszerően nyelvtani, hanem 
tartalmi hibáról van szó. 
 
BÍRÓ CSABA: ennek a kérdésnek anyagi vonzata is van, mivel a Kbt. szerint ezt a döntést a 
pályázó megtámadhatja. Úgy gondolja, hogy elég rosszul venné ki magát, ha a képviselı-
testület indokolás nélkül hozna döntést, és ezt a döntést a Közbeszerzési Tanács elıtt a  
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résztvevık megtámadnák, és ennek eredményeként esetleg több millió forintos pénzbírsággal 
sújtanák az önkormányzatot. 
 
CSATÁRI LAJOS: abban az esetben, ha a képviselı-testület például 4 fı támogató 
szavazatával és 3 fı ellenvéleményével hozza meg a döntését, akkor a három ember 
felelısségének a kérdése vitatható. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az esetleges felelısségre vonás és bírságolás nem egyénenként 
történik. A testületi döntés esetén a kisebbségi véleményt alá kell rendelni a többségi 
véleménynek. 
 
CSATÁRI LAJOS változatlanul az a véleménye, hogy a magasabb szintő jogi szabályozással 
ellentétes ez a helyi szabályozás. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító indítványt, amely szerint 
a VI. fejezet (31) és a VII. fejezet (19) bekezdésébıl maradjon ki a „köteles” szó: 
„Amennyiben a képviselı-testület a bizottság javaslatától eltérı döntést hoz, döntését 
megfelelıen indokolni.” 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2 fı támogató szavazatával és 3 fı 
ellenvéleményével nem fogadta el a módosító javaslatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  60/2011. (IV.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2003. évi CXXIX. törvény  
6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta Kenderes Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. A Közbeszerzési Szabályzat 2011. április 8. napján lép hatályba, ezzel egy 
idıben a korábbi Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.  
 

 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
            3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
            4./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, Helyben 
 
             é r t e s ü l n e k. 

 
2.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés „Kenderes Város Önkormányzat intézményei részére történı 
földgázbeszerzés” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról, a 
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról, valamint az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elıterjesztésben foglaltak alapján az önkormányzat a jövıben a 
korábbitól eltérı szolgáltatótól kívánja beszerzi a földgázt. Érdeklıdött, hogy van-e bıvebb 
információ a szolgáltató váltásról. 
 
KUN ATTILA:  a közbeszerzésben csak azok a kereskedık tudnak részt venni, akik az 
Energia Hivatal engedélyével rendelkeznek. Az elmúlt idıszakban valóban elıfordult az, 
hogy több kereskedınek visszavonták az engedélyét. Mindezek ellenére maga a váltás 
olajozottan történt, és nem fordult elı olyan probléma, hogy valaki gáz nélkül maradt volna.  
Jelenleg Magyarországon a közbeszerzési eljárásokban öt kereskedıcég vesz részt. Az 
Energia Hivatal csak annak a kereskedınek ad ki engedélyt, aki letétet tud elhelyezni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 61/2011. (IV.8.) Kt. számú határozata  
„Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı földgázbeszerzés” tárgyú 
általános egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról, a bírálóbizottság tagjainak 
kiválasztásáról, valamint az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, 
és döntött arról, hogy a fenti elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárást 
megindítja, valamint a Kbt. 8.§ (3) bekezdése alapján létrehozott bírálóbizottsági 
elnökének megbízza a Sourcing Hungary Kft. részérıl Berta Ferenc közbeszerzési 
tanácsadót, tagjainak Kun Attila mőszaki szakértıt, valamint Bíró Csaba Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályvezetıt.  
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bírálóbizottsági tagok 
megbízólevelének elkészítésére. 
 
3./ A Képviselı-testület megbízza a lebonyolító szervezet szakértıjét, Berta Ferencet, 
hogy felhatalmazásukkal a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztıbizottsága által 
esetlegesen megküldött hiánypótlási felhívásnak megfelelıen az ajánlatételi felhívás 
javítását a szakmai szabályok szerint végezze el. További képviselı-testületi döntés 
nélkül végezhetı mindazon javítás, mely nem eredményezheti az ajánlattételi felhívás 
szerzıdéses feltételeinek jelentıs módosítását.  
 
4./ A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a lebonyolítást végzı szervezet 
megbízási szerzıdésében a felelısségi rend pontos szabályozásra kerüljön.  

 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder u. 8.  
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
 
3.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
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Elıterjesztés TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskolaprogram 
Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy milyen eszközök beszerzésére kerül sor. 
 
OROSZ MIHÁLY 60 db iskolai PC, 15 db tantervi csomag (interaktívtábla), 6 db sni csomag 
(mozgássérültek részére) beszerzésére kerül sor.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 62/2011. (IV.8.) Kt. számú határozata  
TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskolaprogram Kenderesen”  
elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, 
és döntött arról, hogy a fenti elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárást  
megindítja, valamint felhatalmazza Kenderes Város Polgármesterét elızetes  
piackutatás elvégzésére.  

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 

        4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 

  é r t e s ü l n e k . - 
 
 

4.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens 
iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő 
közbeszerzési eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: Bakos László tevékenysége fıleg az élelmiszer beszerzésre 
terjed ki, ezért nem tudja, hogy ebben a tárgyban van-e elég tapasztalata. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Bakos László szerteágazó közbeszerzési tapasztalattal rendelkezik 
attól függetlenül, hogy az önkormányzatnak csak élelmiszer beszerzésre volt vele kapcsolata. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 63/2011. (IV.8.) Kt. számú határozata 
a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskolaprogram Kenderesen” 
elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési eljárásban  a bonyolítói 
feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 

 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti tárgyú általános 

közbeszerzési eljárásban a bonyolító feladatok ellátásával Bakos László egyéni 
vállalkozót (székhely: 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.) bízza meg. 

 
2./ A Képviselıtestület felhatalmazza a jegyzıt a szerzıdéses jogviszony kialakítására, a 

szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerzıdés elkészítésére. 
 

3./ A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlatot tevı bonyolítóval 
kötendı 480.000 Ft +120.000 Ft ÁFA, összesen 600.000 Ft összértékő megbízási 
szerzıdés aláírására. 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
5./ Bakos László egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.  
6./ Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Hold út 31. 
7./ Nardai Dániel egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Gyóni út 27/a. 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 
5.  n a p i r e n d i  p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
CSATÁRI LAJOS a rendırség beszámolóját az elmúlt testületi ülésen fogadta el a képviselı-
testület. A beszámolóban szerepelt az a megállapítás, hogy az önkormányzati tervezésbıl 
hiányzik a helyi jövıkép, a helyi társadalompolitikai koncepció megfogalmazása, a helyi 
együttmőködés rendszerének kialakítása. Véleménye szerint, errıl érdemes lenne beszélgetést 
folytatni a képviselı-testületnek. A Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság a következı ülésén a helyi önellátás kérdését tárgyalja, ezért célszerőnek tartaná, ha 
a nonprofit Kft. igazgatóját is értesítenék errıl a napirendrıl. Tudomása szerint, három olyan 
földterület van, ahol az önkormányzat zöldségféléket szeretne termeltetni. Úgy gondolja, hogy 
a mezıgazdasági termelés egyik legfontosabb mozzanata a talaj elıkészítés. Sajnálattal  
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tapasztalta, hogy ezeken a földeken jelenleg 20-25 cm-es gaz van, ezért nehéz elképzelni, 
hogy ebben az évben ezen a területen el lehet kezdeni a termelést. Elmondta, hogy a napokban 
két gólya pusztult el a településen áramütés miatt, ezért nagyobb figyelmet kellene fordítani a 
védelmük érdekében. Több lakostól érkezett jelzés azzal kapcsolatban, hogy a közterületen az 
elhullott kutya, macska tetemek elszállítása nem minden esetben történik meg. Az 
önkormányzati rendeletben szabályozásra került, hogy az állati hullák ártalmatlanításáról a 
vízmőnek kell gondoskodni, ezért szeretné, ha a rendeletben foglaltak betartásra kerülnének.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN a rendırségi beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a 
tegnapi nap folyamán közös járırözést tartott a rendırség és a polgárırség, bízik abban, hogy 
ez által elindul egy pozitív folyamat. Az önellátáshoz kapcsolódó zöldségfélék termelésére 
négy területet jelöltek ki, és a földek szántását a jövı héten végzik el. A tervek szerint, ebben 
az évben ezeken a területeken csak oly növényeket ültetnek, amelyek kevésbé igényesek. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy folyamatban van a nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzése. A 
közterületen elhullott állatok elszállításáról a gyepmester gondoskodik. Szabadságolása miatt 
történt némi fennakadás, amelyet mára már sikerült megoldani. 
 
CSATÁRI LAJOS jelezte, hogy egy magángazdálkodó földjére jelentıs mennyiségő 
kutyaürülék került elhelyezésre. Az ilyen esetek elkerülése érdekében határozott fellépést kér 
a hatóságoktól.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN a szabálysértési ügyintézıvel megtekintették a helyszínt, és a 
szabálysértési ügyintézı megindította a szabálysértési eljárást. Ez az eset kapcsán több kérdés 
felvetıdött, ezért úgy döntött, hogy a teleülés valamennyi ebtenyésztıjénél felülvizsgálják és 
ellenırzik ezt a tevékenységet.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ kéri, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az állati hullák 
elhelyezésére szolgáló konténerre, mivel áldatlan állapotok uralkodnak ott. Célszerőnek 
tartaná, ha zárható tetıvel látnák el a konténert. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a gyepmester telefonszámát közzé kell tenni, és elhullás esetén ıt kell 
értesíteni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a városnap megrendezésével kapcsolatban szeretné, ha döntene a 
képviselı-testület abban a kérdésben, hogy ebben az évben ki végezze a szervezési 
feladatokat. Kérte, hogy vizsgálják meg a városnap megrendezéséhez szükséges költségek 
biztosításának a lehetıségét és formáját. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Mővelıdési Ház pályázatot nyújtott be a városnap megrendezésére, 
de eddig még nem kaptak választ az elbírálásról. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetét figyelembe véve úgy gondolja, hogy az elmúlt évihez hasonlóan tudják csak 
megrendezni a városnapot. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a képviselık tiszteletdíjának felajánlásáról csak akkor dönthetnek, 
ha valamennyi képviselı jelen van. Úgy gondolja, hogy ha a képviselık felajánlanának egy 
havi tiszteletdíjak, akkor a vállalkozók és a magánszemélyek is szívesebben támogatnák a 
városnap megrendezését. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT tudomása szerint az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság 
munkatervében szerepel a városnap elıkészítésével kapcsolatos napirend.  Javasolja, hogy az 
áprilisi testületi ülésen döntsön a testület az egy havi tiszteletdíj felajánlásáról. Kérte, hogy a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági ülésére hívják meg a 
falugazdászt is. Elmondta, hogy a komposztáló ládákkal kapcsolatban egyre több érdeklıdı 
kereste meg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jelenleg olyan céggel folytatnak tárgyalást, aki már eredményes 
pályázatot nyújtott be. A Kenderesi Krónika következı számában megjelentetnek egy 
lakossági kérdıívet a komposztálásról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést 9 
óra 15 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. április 8-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
 

M u t a t ó 
 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 8-i  
ülése napirendjének elfogadásáról      59/2011.  

 
  
1./ Kenderes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
 elfogadásáról         60/2011. 
 
2./ „Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı 
 földgázbeszerzés” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
 megindításáról, a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról, valamint 
 az ajánlattételi felhívás elfogadásáról     61/2011. 
 
3./ TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskola- 
 program Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános 
 egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról    62/2011. 
 
4./ TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskola- 
 program Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános 
 egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó  

ajánlattevı kiválasztásáról       63/2011. 
 
5./ Egyebek             ----- 
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