
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Humán Bizottság 2013. január 10-ei rendkívüli együttes ülésén.  

 
Jelen vannak: 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 
 Jarecsni János László 
 Stumpf Lászlóné  

Vámosi Ilona bizottsági tagok 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Saláta László Mihály 

Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 Aros János polgármester  
 dr. Vitányi Eszter jegyző  
 Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője  

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens 
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző   

dr. Szebényi Tibor tanácsos 
 
Meghívottak: 
 
 Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője  

Erdős Tamás projektvezető 
   
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba és Halász Péter a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai, valamint Zérczi 
László és Lendák Lajos Zoltán a Humán Bizottság tagjai nincsenek jelen.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Sikora Attila alpolgármester. 
 

Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen 
megjelenteket. A bizottsági elnökök előzetes egyeztetése alapján magát javasolja levezető 
elnöknek. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése 5 fővel, a Humán 
Bizottság ülése 3 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását, egyben javasolja napirendre venni a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat 
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benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló javaslatot. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv bizottsági tag általi aláírója Egyed Attila és Saláta László Mihály legyen.  
Más javaslat nem lévén kéri a bizottságok szavazását a napirendi pontok elfogadásáról az 
elhangzott kiegészítéssel és a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatról.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán 
Bizottság  3 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot és 
a következő napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről 
2. Javaslat a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételétől szóló 330/2012. (XI. 

30.) KT. határozat módosításáról 
3. Javaslat a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság székhelyhasználatáról  
4. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  
5. Javaslat a 2013. évre vonatkozó óvodatej programról  
6. Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tovább folytatja ülését nyílt ülés keretében az alábbi 
napirend tárgyalásával:  
 

1. Javaslat a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához tulajdonosi 
hozzájárulásról  

 
Zárt ülésen:  

 
1. Javaslat pótmunka közbeszerzési eljárás értékeléséről a Kistérségi Közösségi Ház 

(integrált szolgáltató központ) című, TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 azonosítószámú 
projekt építési tevékenysége kapcsán 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Köszönti Erdős Tamás 
projektvezetőt. Jegyzőnőt kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A napirend kapcsán kérdés, 
észrevétel, javaslat nem hangzott el, így kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán 
Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
1/2013. (I. 10.)  

Humán Bizottság 
1/2013. (I. 10.) 

 
h a t á r o z a t a  

 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak 
elfogadását.  

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló 
330/2012. (XI. 30.) KT. határozat módosításáról  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Két ok miatt is szükséges a határozat módosítása. Amikor a 
Képviselő-testület legutóbbi ülésén foglalkozott ezzel a témával, akkor úgy volt, hogy az 
önkormányzat a Magyar Államkincstártól megkapja a Képtár és a Domján-ház tulajdonjogát. 
Időközben a Képtárét megkapták, viszont a Domján-ház esetében benyújtották november 
végén a tevékenység megszüntetésére vonatkozó okiratokat, ennek értelmében nem volt 
lehetősége az önkormányzatnak, hogy ezt a MIK-től megkapja, tehát kérelmezni kell majd a 
hatóságoktól.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kérdezi a bizottságok tagjait, hogy 
a javaslatra vonatkozóan van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

2/2013. (I. 10.)  
Humán Bizottság 

2/2013. (I. 10.) 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló  
330/2012. (XI. 30.) KT. határozat módosításáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak 
elfogadását.  
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyhasználatáról  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kérelem érkezett az önkormányzathoz, amely arra vonatkozik, 
hogy egy korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Képviselő-testület járuljon 
hozzá a székhelyhasználathoz. Ezt áttekintették, kéri dr. Szebényi Tibor tanácsost, ismertesse 
a kérelemben foglaltakhoz képest a változtatásokat.  
 
dr. Szebényi Tibor tanácsos: Amikor 2011. évben erről döntött a Képviselő-testület, akkor 
Zemplén-Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment részére biztosították a székhelyet. 
Azóta 2011. december 22-én gazdasági társaság jött létre. Így is bejegyzésre került a 
gazdasági társaság székhelye, viszont most egy törvényi rendelkezésnek köszönhetően újra 
nyilatkozni kell a székhelyhasználat jogszerűségéről. Szükséges dönteni arról, hogy már 
konkrétan gazdasági társaság részére biztosítják a székhelyet.  
 
Aros János polgármester: Határozatlan időre kérték, ezért szerepel a határozati javaslatban 
B. változat, javaslata, hogy korlátozzák.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Polgármester úr a határozati 
javaslat A. változatát javasolja elfogadásra.  
 
Saláta László Mihály bizottsági tag: Kérdése, hogy mely helyiségeket vették eddig igénybe?  
 
Aros János polgármester: Eddig nem vették igénybe, nem tartózkodtak ott, viszont a 
korábbi képviselő-testületi döntés az egyik irodára vonatkozott.  
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Igen, az igazgatói irodára.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Polgármester úr említette annak 
idején a „NYITOK” pályázattal kapcsolatban, hogy ezek ütni fogják egymást. A „NYITOK” 
pályázatnál viszont az összes lenti helyiséget rendelkezésre bocsátották.   
 
Aros János polgármester: Erről viszont már korábban döntött a Képviselő-testület.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Igen, de most hoznak egy másik 
határozatot, ami az előzőt felülírja, ezért lehet, hogy most kellene benne szerepeltetni a 
helyiséget. Ragaszkodik a TDM valamihez?  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Nem.  
 
Aros János polgármester: Akkor írják úgy át, hogy helyiséget biztosítanak.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Egyébként az első emeleten a kiállító 
teremmel szemben van egy kisebb helyiség, ahol régen író- olvasó találkozót tartottak, az sem 
egy nagy helyiség, de irodának kiválóan alkalmas.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Javasolja, amit polgármester úr 
mondott, hogy helyiséget biztosítanak.  
 
Vámosi Ilona bizottsági tag: A helyiség címét is be kell jelenteni.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A címe marad, csak, hogy házon 
belül hol. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tagjait, aki egyetért a 
határozati javaslat A. változatában foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
3/2013. (I. 10.)  

Humán Bizottság 
3/2013. (I. 10.) 

 
h a t á r o z a t a  

 
a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság székhelyhasználatáról  
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat A. változatának 
elfogadását.  
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Köszönti Lendvainé Szendrei 
Ágnes intézményvezető asszonyt. Kéri, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg.  
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Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Az intézmény nevében 
azzal a kéréssel fordul a bizottságokhoz, hogy szíveskedjenek megemelni az elmúlt évi 
költségvetést, illetve előirányzat módosítást végezni.  
Mindez azért lenne indokolt, mert a tavalyi költségvetés nagyon szűkös volt, hiszen tavaly 
ilyenkor, amikor megtervezték a költségvetésüket, az eredeti tervhez képest 8 millió forint 
elvonás történt év elején a költségvetésből. Ezzel az elvonással tudták teljesíteni év végére a 
feladataikat, olyan hasonló színvonalon, mint annak előtte, de a költségvetés elfogadását 
követően jött be az 5 %-os ételadag áremelés a Közszolgáltatási Nonprofit Kft. részéről, és ez 
még plusz növelte az intézmény hiányát az eredeti költségvetéshez képest. 
Ezt az 5 %-os áremelést már nem tudták saját költségvetésük terhére kigazdálkodni, az 
intézményben 30 millió forint a gyermek étkezési költség, 5 %-os emelés történt, és pontosan 
ez a közel 1,5 millió forint hiányzik ahhoz, hogy nullára ki tudják hozni az év végi 
költségvetésüket.  
Ha az intézmény megkapná ezt az összeget, akkor teljesítve lenne ez az egyetlen tartozás is, 
tehát nullával tudnák zárni az előző évet és nullával indítani a 2013. évet és nem lenne 
fennálló tartozása az intézménynek.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Javasolja az intézmény részére az 
előirányzat módosítás elfogadását. Tavalyi évben első körben 100 millió forintot kellett 
lefaragni a költségvetésből, amit szétosztottak az intézmények között. A legtöbb intézmény 
nem teljesítette maradéktalanul, viszont az óvoda az elvont 8 millió forintot kihagyta a 
költségvetéséből, ezt követően emelkedett 5 %-kal ez a díj.  
Ha a Képviselő-testület ezt az összeget biztosítja, akkor ez – az előzetesen bekért adatok 
szerint A Művelődés Háza és Könyvtárának, a Gondozási Központnak, a Kommunális 
Szervezetnek nincs tartozása, ezáltal a fedezet biztosítva lenne – az óvoda jövő évi 
költségvetését nem terhelné. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak van tartozása, de 
akkor a következő évi költségvetés úgy indulna, hogy a fennmaradó intézmények nem 
hoznának át az előző évről tartozást.  
Nem a forráshiány terhére javasolja megadni az előirányzat módosítást, hanem a megszűnő 
intézmények közül a Farkas Ferenc Művészeti Iskola nem igényelte a teljes önkormányzati 
finanszírozást, így ott megmaradt 3 millió forint körüli összeg, és ennek a terhére.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Ez így teljesen korrekt. Kéri a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

4/2013. (I. 10.)  
Humán Bizottság 

4/2013. (I. 10.) 
 

h a t á r o z a t a  
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a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak 
elfogadását.  
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évre vonatkozó óvodatej programról  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző: Egyetlen változás az elmúlt 
évhez képest, hogy ha nem közvetlenül a szállítóval kötnek szerződést, hanem a szállító által 
előállított termékek további értékesítését végző szolgáltatóval, akkor ezt a szerződést csak 
félévre lehet megkötni. Két árajánlatot tudtak bekérni az óvodatej biztosításával 
kapcsolatosan, az egyiket a SZOLNOKTEJ-98 Kft-től, aki szállítóként adott árajánlatot, 
illetve a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-től, akivel már a korábbi években is kapcsolatban 
voltak, és aki a mellékletben szereplő kedvezőbb árajánlatot adta. Amennyiben a Képviselő-
testület dönt, úgy az óvodások már hétfőtől megkaphatják az óvodatejet.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a bizottságok tagjait, aki azt 
javasolja, hogy a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-vel kerüljön megkötésre a szállítási 
szerződés, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
5/2013. (I. 10.)  

Humán Bizottság 
5/2013. (I. 10.) 

 
h a t á r o z a t a  

 
a 2013. évi óvodatej programról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szállítási szerződés a Kispatak-
2000 Kereskedelmi Kft-vel kerüljön megkötésre.  

 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
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Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának 
kérelméről  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Három szakosztály nyújtott be pályázatot TAO-s pályázati 
lehetőségre. A Vízilabda Klub sátrat vásárolt a Végardói Termálfürdőbe, amelynek mintegy 
25 millió forint lett a vége. Ebben az esetben a konstrukció az volt, hogy a PATAQUA Kft. 
biztosította hozzá az önrészt. Összességében az önkormányzatnak kevesebb, mint 10 millió 
forintjába került ez a 25 millió forint összegű sátor.  
A Kézilabda Szakosztály az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium padlóburkolatát újította 
fel közel 10 millió forint értékben. Itt a konstrukció hasonló volt, mint amit most kér a 
Labdarúgó Szakosztály. Tehát mivel ők a bérleti díjra vonatkozóan is pályázatot nyertek, 
ezért a bérleti díjat egy évre kifizették az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium részére, az 
önkormányzat az intézmény ezen plusz bevételét elvonta, majd visszautalta 
önkormányzatként, tulajdonosként, önrészként a Kézilabda Szakosztály részére.  
Hasonló a kérése a Labdarúgó Szakosztálynak, akik kb. 20 millió forintot nyertek sportpálya 
felújításra, füvesítésre, kapuk vásárlására, egyéb felújításokra. Önrészük nekik sincs, tehát ők 
is kifizetnék egy évre a bérleti díjat, 3.600 eFt-ot, az önkormányzat pedig visszautalja 
önrészként. Annyiban más a konstrukció, hiszen az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnál 
nem merült fel az ÁFA tartalom „bukása”, ebben az esetben, ha sportegyesületet támogatnak, 
akkor az ÁFA-t elveszítik – 600 eFt –, de ennek ellentételezéseképpen az önkormányzat 
sportpályája kerül felújításra kb. 20 millió forint értékben. Ezért mindenképpen javasolja a 
támogatást.  
 
Vámosi Ilona bizottsági tag: Kérdése, hogy a 3.600 eFt bruttó vagy nettó összeg?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Bruttó összeg. Kiegészítésként elmondja, 
hogy módosítani kellett a határozatot, mert ez az összeg kiutalásra, kiszámlázásra került 2012. 
december 28-án, módosított határozati javaslat készült e napirend kapcsán, ezt javasolja 
elfogadásra.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Humán Bizottság tagjait, aki egyetért a módosított határozati javaslatban 
foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
6/2013. (I. 10.)  

Humán Bizottság 
6/2013. (I. 10.) 

h a t á r o z a t a  
 

a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületnek a módosított határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását.  
 
 
 
 
A levezető elnök az együttes nyílt ülést bezárta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság további 
munkáját nyílt ülésen folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 

 
 
 
 
            Hajdu Imre s.k.                      Szvitankó Tamás s.k. 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság        a Humán Bizottság elnöke  
                      elnöke  
 
 
 
 
 
         Egyed Attila s.k.                   Saláta László Mihály s.k. 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság                     a Humán Bizottság tagja  
                 tagja  
 
 
 
 
 


