
 

Szám:17/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Veisz Györgyné alpolgármester  

 Farkas-Rujzam Anikó  

 Kungl Melinda és 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 

és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 

testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében az alábbi napirend 

megtárgyalása történjen: 

1.) Előterjesztés id. Csőbör Károly 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. szám 

alatti lakos 45 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlására tett ajánlatáról 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 65/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételéről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozásról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

3.) Előterjesztés Farkasgyepűért Érdemérem adományozásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Előterjesztés polgármesteri telefonszám megtartásának engedélyezéséről 

Előadó: Veisz Györgyné alpolgármester 

 

5.) Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

6.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

7.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

 

8.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló rendeleteinek felülvizsgálatáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

9.)  Szóbeli előterjesztés id. Csőbör Károly 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. szám 

alatti lakos 45 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlására tett ajánlatáról 

előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételéről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 66/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata 



Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2014. 

szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében 

kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 205 eFt önrész 

vállalása mellett 1845 eFt vis maior támogatást igényel.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik és a rendkívüli esőzés 

mint vis maior esemény okozta helyzetet – saját erejéből - részben vagy egészben - 

nem tudja megoldani.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 

önkormányzat a benyújtott támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatot 

nem szolgáltatott. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a 

védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis 

maior támogatás felhasználásáról szóló 9/2011.(II.15.) Kormányrendeletben 

meghatározott szervek ellenőrzést végezzenek.  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az adott 

tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott ne támogatási igényt. 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

feltételesen előzetesen felhatalmazást ad a Kincstár részére arra, hogy a Kincstár 

beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 64/B. 

§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 
2.) Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozásról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő 1.számú határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 67/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1856#sid963584
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1856#sid963584


Ösztöndíjpályázathoz és a csatlakozás érdekében az Általános Szerződési 

Feltételeket elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, 

valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására. 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Csőbör Károly 

 polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
3.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepűért Érdemérem adományozásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 68/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Hanisch Mihály 8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 24. alatti lakos részére Farkasgyepű településért 

végzett kiemelkedő munkájáért „Farkasgyepűért” Érdemérmet adományoz.  

 

A képviselő-testület a kitűntetést 2014.október 4-én, ünnepélyes keretek között 

nyújtja át az érintett személynek. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a kitüntető cím átadására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 

2. Farkasgyepű Község Önkormányzat 69/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tímár György 8582 

Farkasgyepű, Hunyadi János u. 3. szám alatti lakos részére Farkasgyepű 

településért végzett kiemelkedő munkájáért „Farkasgyepűért” Érdemérmet 

adományoz.  

 

A képviselő-testület a kitűntetést 2014.október 4-én, ünnepélyes keretek között 

nyújtja át az érintett személynek. 

 



A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a kitüntető cím átadására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 

4.) Napirend: Előterjesztés polgármesteri telefonszám megtartásának engedélyezéséről 

Előadó: Veisz Györgyné alpolgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

 

Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy ő a kérelmező, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Csőbör Károly polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 70/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Csőbör 

Károly 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. szám alatti lakos, polgármester 

részére, hogy a 06/30/935-8600-es polgármesteri telefonszámot továbbra is 

használja és amennyiben a 2014.évi önkormányzati választásokon nem őt 

választják a település polgármesterének, úgy a telefonszámhoz tartozó előfizetést 

saját nevére irassa és annak költségeit a továbbiakban megtérítse.  

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: 2014.október 12. 

Felelős: Veisz Györgyné alpolgármester 

 

 

5.) Napirend: Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 71/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VEB/004/1288/2014. ügyszámú törvényességi javaslatát 

és felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a jövőben tegyen eleget a jogalkotásról 

szóló 2010.évi CXXX.törvény  előírásainak, valamint a jogszabály-szerkesztés 

szabályaira fordítson fokozott figyelmet.  

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző 

 

6.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátása és a környezetvédelmi felügyelőség 

véleményének kikérése is szükséges, ami folyamatban van, de csak ezután lehet a rendeletet 

elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet 

megtárgyalását a képviselő-testület a környezetvédelmi felügyelőség véleményének 

megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés végéig halassza el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 

megtárgyalását a képviselő-testület a környezetvédelmi felügyelőség véleményének 

megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés végéig elhalasztotta. 

 

7.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 



 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

 

1. Farkasgyepű Község Önkormányzat 72/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására elfogadja a 

SO-PE Bt. (8400 Ajka, Dobó K. u. 45.) által adott árajánlatot és a gazdasági 

társasággal megköti a jelen határozat mellékletét képező  közszolgáltatási 

szerződést.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

2.Farkasgyepű Község Önkormányzat 73/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a 

Talajerőgazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László Miklós u. 1.) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására adott 

árajánlatát, nem a gazdasági társasággal kíván közszolgáltatási szerződést kötni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 

3. Farkasgyepű Község Önkormányzat 74/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Kontirak 

Kft. (8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/B) a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására adott árajánlatát, nem a 

gazdasági társasággal kíván közszolgáltatási szerződést kötni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátása és a környezetvédelmi felügyelőség 

véleményének kikérése is szükséges, ami folyamatban van, de csak ezután lehet a rendeletet 

elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet 

megtárgyalását a képviselő-testület a környezetvédelmi felügyelőség véleményének 

megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés végéig halassza el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletének megtárgyalását a képviselő-testület a 

környezetvédelmi felügyelőség véleményének megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés 

végéig elhalasztotta. 

 

8.) Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a helyi adókról szóló rendeleteinek felülvizsgálatáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés id. Csőbör Károly 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. 

szám alatti lakos 45 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlására tett ajánlatáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester felolvasta id. Csőbör Károly kérelmét. A képviselők elmondták, hogy a 

Hunyadi utcában nagy gond a parkolás, sok autó nem a megfelelő helyen áll, illetve nincs az 

Idősek Otthonának kijelölt parkolóhelye.  

 

Veisz Györgyné alpolgármester megkérdezte, hogy mennyiért került értékesítésre a tavalyi 

évben Sperl László részére beépítetlen önkormányzati terület. 

 

Dr. Ádám Renáta jegyző elmondta, hogy 350,-Ft/m
2
 áron.  

 

Csőbör Károly polgármester meglátása szerint szülei ezt az árat is megadnák, amennyiben 

megvehetnék a területrészt, illetve az ingatlanmegosztás költségeit is megfizetik. 

 

Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy ő a kérelmező, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Csőbör Károly polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálja id. 

Csőbör Károly 8445 Farkasgyepű, Petőfi Sűándor u. 17. szám alatti lakos 

Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan egy részének adásvételére vonatkozó kérelmét, 

amennyiben annak jogszabályi akadályai nincsenek, úgy az adásvételt következő 

ülésén megtárgyalja.  

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veisz Györgyné alpolgármester 

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

     Farkasgyepű Község Önkormányzat 75/2014. (IX.25.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálja id. 

Csőbör Károly 8445 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 17. szám alatti lakos 



Farkasgyepű 45 hrsz-ú ingatlan egy részének adásvételére vonatkozó kérelmét, 

amennyiben annak jogszabályi akadályai nincsenek, úgy az adásvételt következő 

ülésén megtárgyalja.  

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veisz Györgyné alpolgármester 

 

Napirend után: 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat részt vesz az „ITTHON 

VAGY-Magyarország, szeretlek!” programsorozatban pályázati támogatással. A tervben 

hagyományőrző program, főzés szerepel. Polgármester elmondta, hogy nyáron volt egy 

rendezvény, amelyre ő hitelezett 300.000,-Ft-ot. A TÁMOP projekt keretén belül még egy 

rendezvényt kell majd tartani. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 19.25 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


