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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági 
üléseken, illetve azokat követően felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a 
közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban 
számolok be; a megyei önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, 
illetve az előző ülés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 
 

I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 

1. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. május 7-ei soron kívüli ülésén – átruházott 
hatáskörben – jóváhagyta a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjét.  
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. május 7-ei soron kívüli ülésén – átruházott 
hatáskörben – jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
eljárásainak statisztikai összegzését. 
(A határozatot a határozati javaslat 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2015. június 2-ai soron következő ülésén – átruházott 
hatáskörben – döntött a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási 
szerződések lezárásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 3-18. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 

 
− 2015. június 25-e és 29-e között dr. Bablena Ferenc alelnök úr Kínába, Guiyangi-ba látogat. A 

delegáció tagja dr. Szabó István, a Szent István Egyetem dékánja. A kiutazás célja:   
� részvétel a 2015-ös Guiyangi Globális Ökofórum Éves Konferenciáján, 
� a mezőgazdasági fórumon beszédet tart dr. Szabó István dékán úr, 
� együttműködési megállapodás aláírása a Guizhou-i egyetemmel és Guizhou-i 

tartománnyal.  
Az együttműködés témája: a burgonyakutatás és az ipari fejlesztés Guizhou-ban, 
továbbá a burgonya élelmiszeripari feldolgozása Nógrád megyében. 

A 2015-ös Guiyangi Globális Ökofórum Éves Konferenciáról – összefoglaló jelleggel a 
következőket szükséges hangsúlyozni: 

A Kínai Kormány által elfogadott Guiyangi Globális Ökofórum Éves Konferenciája az 
egyetlen nemzetközi csúcstalálkozó Kínában, amelynek témája az öko-civilizáció. A 
Fórum – 2009-es megalapítása óta – látnoki víziói és pragmatikus iránymutatásai által 
magára vonta a világ figyelmét és részvételét, és egy sor konszenzusos megegyezést 
tudhat maga mögött. Xi Jinping elnök úr gratuláló levet küldött 2013-ban a Fórumra 
és Zhang Gaoli miniszterelnök-helyettes úr beszédet mondott, illetve személyesen is 
részt vett. 2014-ben Li Keqiang miniszterelnök küldte el gratuláló üzenetét és Li 
Yuanchao elnök-helyettes úr tartott nyitóbeszédet, valamint személyes jelenlétével is 
megtisztelte a Fórumot. 
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A 2015 Guiyang-i Globális Ökofórum Éves Konferenciájának Guiyang ad otthont, 
2015. június 26-tól 2015. június 28-ig. A szervező bizottság felállít egy alfórumot 
„Ökológiai Mezőgazdaság és Modell Innováció a Mezőgazdaság Nemzetközivé 
tételében” témában. Az alfórumot a Kínai Népköztársaság Földművelésügyi 
Minisztériuma Szponzorálja, és a Guizhou Tartományi Mezőgazdasági Bizottsága 
szervezésében valósul meg. Fő témái: az ökológiai mezőgazdaság és mezőgazdaság 
nemzetközivé tételének fejlesztése, a mezőgazdaság nemzetközivé tételének trendjei 
és megfelelő intézkedései, a mezőgazdasági politikák alapjainak lefektetése a 
mezőgazdaság nemzetközivé tételének követelményei alapján, és így tovább. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− 2015. május 11-én került sor a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésére, ahol jóváhagyásra került a 2014. évi 
számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a 2015. évi módosított üzleti terv. 
A 2014. évi beszámolóból a következőket emelem ki: 

� a gazdasági társaság 1.056.973 E Ft bevétel mellett 3.339 E Ft mérleg szerinti 
eredményt ért el, 

� a mérleg főösszege 1.202.533 E Ft, melyből a saját tőke részaránya 424.327 E 
Ft. 

Az árbevétel – és a működtetés – alapjait az Észak-Magyarországi Operatív Program 
Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásáról és finanszírozásáról szóló ún. „SLA” 
megállapodás biztosította, mely alapján 975.212 E Ft teljesült. Jelentős nagyságrendű forrás 
(23.027 E Ft) realizálódott a hazai forrású pályázati rendszerek működtetésével kapcsolatban, 
valamint a pénzügyi műveletekből (14.132 E Ft). 
A taggyűlés 2015. március 27-én elfogadta a gazdasági társaság 2015. évi üzleti tervét, 
ugyanakkor az ügyvezető már akkor is jelezte annak módosításának szükségességét, tekintettel 
arra, hogy az Irányító Hatóság a 2007-2013-as programozási időszak eredményes lezárása 
érdekében kezdeményezte a munkaterv módosítását. Ez alapján a Kft. bevételi terve ez évre 
1.441.406 E Ft, kiadásait 1.439.969 E Ft-ban irányozta elő. 
 

− 2015. május 20-án tartotta a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Ügynökség Nonprofit 
Kft. taggyűlését, melynek napirendi pontjai között szerepelt a 2014. évi beszámoló és a 2015. 
évi üzleti terv megtárgyalása. A Kft. törzstőkéje 10.000 E Ft, melyen belül a tulajdoni 
arányunk 16,5 %, 1.650 E Ft. Üzleti tevékenysége az Intelligens Szakosodási Stratégia 
kialakításához, vállalkozások pályázatainak előkészítéséhez, valamint a fejlesztési projektek 
menedzseléséhez kapcsolódott. A Kft. 40.368 E Ft nettó árbevétel mellett 6.448 E Ft mérleg 
szerinti eredményt ért el, melynek hatására, valamint az előző évek eredményét és a törzstőkét 
figyelembe véve a saját tőke összege 31.240 E Ft. 
A 2014. évi beszámolót a taggyűlés elfogadta. 
A 2015. évi üzleti tervet az ügyvezető 24.153 E Ft bevétel mellett 38.584 E Ft költséggel, 
ezáltal 14.431 E Ft veszteséggel terjesztette be. Bevételek elsősorban az elmúlt évben 
megnyert pályázatokból várhatóak, új forrással az ügyvezető azok bizonytalansága miatt nem 
számolt. Jelenleg nem ismert, hogy a Kft. a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban milyen 
tevékenységet végezhet, ezáltal a bevételek hogyan fognak alakulni. A működéshez a tagok – 
a törzstőkén felül – a 2007-es alapítás óta nem járultak hozzá, a 22.310 E Ft-os 2015. január 1-
jei pénzkészlet, valamint a várható bevételek a likviditást biztosítják. Tekintettel a jelentős 
arányú veszteségre a taggyűlés az üzleti tervet nem fogadta el, kötelezte az ügyvezetőt annak 
átgondolására, június végéig történő ismételt beterjesztésére. 
 

− „Az esélyt teremtő munka” címmel rendezett konferenciát Nógrád Megye Önkormányzata és a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. június 3-án a varsányi közösségi házban. 
A tanácskozás fő témája a szociális szövetkezetben rejlő foglalkoztatási lehetőség volt. 
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A rendezvényen a megyéből összesen nyolcvan polgármester és civilszervezeti képviselő vett 
részt. A szakmai prezentációk keretében a hallgatóság megismerhette a szociális 
szövetkezetek alapításának és működésének jogi hátterét, valamint az e szervezeteknek 
nyújtható foglalkoztatási és vidékfejlesztési támogatásokat, továbbá betekinthettek az alapítás 
Nógrád megyei gyakorlati tapasztalataiba, a közfoglalkoztatás alapján szerveződő 
szövetkezetek működésébe, illetve az üzleti tervezési sajátosságokba. A Belügyminisztérium-
ból érkezett vendégek nagyra értékelték azt az egyedi megközelítést, amellyel a konzultáció 
bírt, nevezetesen, hogy az esemény gazdasági oldalról közelítette meg a szociális szövetkeze-
tek kérdését, amely szemlélettel eddig még a tárca sem találkozott. 
A gazdasági szerveződések jelentős szereppel bírhatnak a hátrányos helyzetű térségekben, 
mert olyan foglalkoztatási eszközt jelenthetnek, amelyek lehetőséget biztosítanak azokon a 
területeken is ahol, a gazdasági szereplők nem jelennek meg foglalkoztatóként. Így az itt élő 
emberek nem a közmunka-programra korlátozódva élik életüket, hanem eredményesen, 
produktív munkát végezve a társadalom hasznos tagjaivá válnak. 

− A környezetvédelem világnapja alkalmából szervezett konferenciát a Megyeháza 
dísztermében az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ és Nógrád 
Megye Önkormányzata 2015. június 5-én. Az ENSZ 1972 óta ünnepli a világnapot, az 
esemény idei mottója: „Hétmilliárd álom. Egy bolygó. Figyeljünk a fogyasztásra!”. A 43 évvel 
ezelőtti döntés minden évben a környezeti értékek fontosságára hívja fel a figyelmet. 
Az elmúlt évek klímacsúcsainak eredményeként előtérbe került a vállalatok felelős, 
fenntartható termelése, folyamatosan új, innovatív zöld technológiák jönnek létre a világban, 
hogy a Föld erőforrásainak kihasználására közös megoldás szülessen. 

 
    

3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. 
módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat 
benyújtására 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-
6.1.5 pályázathoz kapcsolódó alapítói döntések meghozatalára 
I.  a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása 
II.  a törzstőke legalább 25%-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása 
III.  hitelfelvételhez történő hozzájárulás 
IV.  a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslatok szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
I.  a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
II.  a törzstőke legalább 25%-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
III.  hitelfelvételhez történő hozzájárulás 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
IV.  a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 

− Javaslat az előnyben részesítendő szlovák-magyar határmetszési pontok elfogadására 
 

 Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 

meghatározására 
 

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A III. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 

2015. április 17-én Budapesten az InternetKon szakmai konferenciáján vettem részt. 
 
2015. április 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a III. Palóc Világtalálkozó és a 
Palóc Szövetség alapító közgyűlésén. 
 
2015. április 21-én Budapesten részt vettem  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottság alakuló ülésén. 
 
Sándor Ildikó a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója képviselt a 
Belügyminisztérium által szervezett ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt 
keretében megrendezésre kerülő Területi Workshop-sorozat rendezvényén Miskolcon. 
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Barna János alelnök úr képviselt Ludányhalásziban az Öreg-tó eredeti állapotának visszaállítására 
szervezett projektzáró rendezvényen. 
 
2015. április 22-én a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Salgótarján, Városi 
Sportcsarnokban megrendezett a Sport Legyen a Tiéd programon vettem részt. 
 
2015. április 23-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Részt vettem Pásztón a Művelődési Házban megrendezett Gazdasági Fórumon. 
 
2015. április 25-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk Héhalomban az I. Böllér 
Bajnokok Ligája versenyen és az ennek keretében megtartott sajtótájékoztatón. 
 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Nógrád Táncegyüttes Tánc világnapja című gáláján. 
 
2015. április 28-án részt vettem Budapesten az INTERREG IVC/EUROPE INTERREGIONÁLIS 
Program nemzeti tájékoztató napján.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban megszervezett 
Bányászati Klaszter együttműködési fórumán. 
 
2015. május l-én részt vettem Bátonyterenye Város Önkormányzata és Nádújfalu Önkormányzata 
által szervezett majálison. 
 
2015. május 2-án Zagyvarónán a Vadvirág Óvoda által szervezett Családi Napon vettem részt. 
 
2015. május 5-én dr. Szabó József jegyző úr Miskolcon a Főjegyzői Kollégium ülésén vett részt. 
 
2015. május 7-én tartotta soron kívüli ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
2015. május 8-án Barna János alelnök úr képviselt Romhány Község Önkormányzata által szervezett 
„Romhány Község belterületi utak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó sajtó-nyilvános 
projektzáró rendezvényen. 
 
2015. május 11-én részt vettem Miskolcon a NORDA taggyűlésén. 
 
2015. május 12-én a SINIA Bútorgyártó Kft. által szervezett az „Innovatív technológiafejlesztéssel új 
típusú bútortermék gyártása a SINIA Kft-nél” című projekt ünnepélyes projektzáró rendezvényén 
vettem részt. 
 
2015. május 13-án dr. Szabó József megyei jegyző úr vett részt Nagybárkány Szociális Szolgáltató 
Ház ünnepélyes átadásán. 
 
2015. május 14-én Salgótarjánban a „Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” 
című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú projekt keretében megvalósuló szelektív válogató 
csarnok ünnepélyes alapkőletételén szintén vettem részt. 
 
2015. május 16-án Palotáson a Tortafesztiválon vettem részt. 
 
2015. május 19-én részt vettem a Salgótarjáni Járásbíróságon a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
ülnökeinek eskütétele és megbízó leveleinek átadásán. 
A Salgótarjáni Erdély-Kör és a Magyarok Világszövetsége salgótarjáni csoportja közös rendezvényén, 
vettem részt, ahol Raffay Ernő történész tartott előadást. 
 
2015. május 21-én részt vettem a Neogradiensis Régió Egyesület közgyűlésén. 
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2015. május 22-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral a Szent István Egyetem, Gyula Város 
Önkormányzata és az Interindustria Tudásközpont Alapítvány szervezésében „Smart City innovatív 
kutatási hálózat fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban” címmel projektindító rendezvényükön 
vettünk részt. 
 
Részt vettem Rétságon az Urbán és Urbán Kft által szervezett sajtó-nyilvános gyáravatón. 
 
dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt  a Balassagyarmati Törvényszéken a megválasztott 
ülnökök eskütételén  és a megbízólevelek átadásán. 
 
2015. május 26-27-én a MÖOSZ kihelyezett közgyűlésén vettem részt. 
 
2015. május 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Dornyay Béla Múzeumban 
megrendezett 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megnyitóján és ünnepélyes díjátadáson. 
 
2015. május 31-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és koszorúzott a Salgótarjáni 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából 
rendezett városi koszorúzási ünnepségen. 
 
2015. június 3-án részt vettem Budapesten a Miniszterelnökség által szervezett OP monitoring 
bizottsági tagok számára felkészítő/tájékoztató Napon. 
 
dr Szabó József megyei jegyző úr részt vett Varsányban „A közfoglalkoztatás alapján szerveződő 
szociális szövetkezetek működési tapasztalatai” című előadáson. 
 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és képviselt a Táncsics Mihály Közgazdasági, 
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskola és Szakiskola meghívására a József 
Attila Művelődési Központ színháztermében Habsburg György nagykövet úrral való találkozáson. 
Részt vett a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett Bemutató Napon Salgótarjánban. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete szervezésében a Pedagógus 
Napon képviselt. 
 
2015. június 4-én ünnepi köszöntőt mondtam a Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. 
évfordulója alkalmából megrendezett emlékülésen. 
 
A Salgótarjáni Megyei Jogú Város meghívására a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett 
városi megemlékezésen vettem részt. 
 
A Nemzeti Összetartozás Emléknapja alkalmából részt vettem és koszorúztam a Kisterenyei Nemzeti 
Összetartozás Emlékparkjában megtartott ünnepi megemlékezésen. 
 
2015. június 5-én köszöntőt mondtam a Környezetvédelmi Világnap alkalmából. 
 
2015. június 7-én a XXXII. Bujáki Vasárnap rendezvényen mondtam megnyitó beszédet. 

 
Salgótarján, 2015. június 8. 
 
        
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-18. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza dr. Bablena Ferenc alelnököt a kínai Guizhou tartománnyal 
burgonyakutatás és az ipari fejlesztés témájában kötendő együttműködési megállapodás 
aláírására. A testület utasítja alelnökét, hogy az együttműködési megállapodásról, annak hosszú 
távú előnyeiről a soron következő ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Bablena Ferenc, alelnök 

 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

          
































































































