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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester,  
                               Bódis Józsefné, Dávid Tamás,  
                               Dr. Gonda Péter, Dr. Magyar Lívia,  
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Sümegi Tamásné mb. iskolaigazgató, Magyar 
Tiborné óvodavezető, Szukics Adrienn Szociális Szolgáltató Központ vezetője és 
Tanai Istvánné a körjegyzőség pénzügyi főmunkatársa. 
         
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-  
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  
     döntésekről 
     
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról 
      
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése    
     módosítására 
 
4./ 2010/2011. tanév előkészítése 
 
5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló  
     6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
      
6./ Előterjesztés Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
     módosítására 
 
7./ Előterjesztés a községi önkormányzat fenntartásában működő oktatási/nevelési  
     intézmények csoportjai maximális létszámának túllépésének engedélyezéséhez 
             
8./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-  
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által         
     hozott döntésekről  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
65/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
       valamint a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgár- 
       mester által meghozott döntésekről szóló beszámolót, melyet  
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester        (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: saját bevételeink időarányosnál kicsit 
jobban teljesültek, az állami normatív támogatások, átengedett központi adók is határ-
időre megérkeztek. 
Helyi adóbevételünk a félévhez viszonyítva kimagasló eredményt mutat, az időarányos 
részhez képest (68,5 %), 18,5 %-kal magasabb, ez valószínű az adófizetési morál 
változásából adódhat, hisz nem tervezett, plusz adóbevételre nem tettünk szert, 
kötelezően előírtból folyt be ez az összeg. 
Egyéb saját bevételeink is az adott időszak viszonylatában pozitívabban alakultak, a 
bérleti díjak területén nincsen nagyobb kinnlevőség, egy-két kivétellel a fizetések 
határidőre történnek, folyamatos kontroll és odafigyelés mellett. 
Felhalmozási bevételeink is a tervezett szerint alakultak, így a koncessziós díj, 
kamatmentes lakáshitelek visszafizetése és a tavalyról áthúzódó kerékpártároló 
építéséhez elnyert összeg az első félévben realizálódott. 
Felhalmozási célú pénzmaradványunk 15.065 e Ft, az első félév tekintetében. 
Működési bevételünk 169.112 e Ft, felhalmozási bevételünk 27.717 e Ft, ezek együtt 
teszik ki Kéthely Község Önkormányzat költségvetésének I. félévi bevételeit mind-
összesen: 196.829 e Ft-ot. 
 
A koncepcióban foglalt takarékos és ésszerű gazdálkodást szem előtt tartva alakultak 
kiadásaink minden területet figyelembe véve, és e szempont továbbra is meg kell, hogy 
maradjon. Így lehet az, hogy kiadásaink területén a I. félévi tervezett szint alatt maradtunk. 
Hozzá kell tennem, minden, legalább a tavalyi szinten működött, és e mellett rengeteg a 
lakosság életkörülményeit, falu összképét javító intézkedés is történt.  

 Közvilágítás korszerűsítése (plusz lámpatestek felszerelése) 

 Lenin és Béke utcai árkok mélyítése 

 Május 1-Kossuth-Rákóczi u-i felső árok újraásása 

 Hegyi utak javítása (melyhez szeretném megköszönni a hegyközség a Kéthelyi 
Aranykalász Mg. Szövetkezet és Pálfi László hathatós és jutányos segítségét) 
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 Balaton utcai árok mélyítése (É-i oldal Marcali Közútkezelő végezte bérmentesen 
levélben történő megkeresésemet követően) 

 E-on által végzett vezetékhálózat felülvizsgálata, ág-mentesítése (szintén írásos 
megkeresést követően) az egész falu területén, remélhetőleg ezzel a Balaton, 
Kossuth és Rákóczi utcákban megszűnik a szél miatti gyakori áramkimaradás 

 Kisebbségi iroda, orvosi rendelő, védőnői rendelő irodák festése megtörtént 

 Iskola tisztítómeszelését is szinte teljes körűen elvégeztük a szünidő alatt 

 Iskolában elnyert pályázat 5.686 e Ft vonatkozásában a beruházás előtt a 
tornaterem teljes-körű tisztító meszelését is elvégezzük önerőből a Marcali 
Kistérség Közfoglalkoztatási Programjában résztvevő személyzet és állványok 
segítségével 

- A kiadások közt szereplő ivóvízhálózat felújítása az előzetes egyeztetések szerint 
áthúzódik 2012. év elejére (a tolózárcsere és a nagyobb beruházás tervezői díja 
kerül be 2011. évi kiadások közé) 

- A kerékpárút hálózat és tervek megvalósítására tervezett összeg nagy valószí-
nűséggel nem kerül felhasználásra a pályázati kiírás 100%-os támogatásra 
változása miatt, ami örömteli. 

Pozitív mérleg és gazdálkodási eredmény, ami úgy gondolom a jövő terveinek 
megvalósítása érdekében bizakodásra adhat okot, a további ésszerű és takarékos 
gazdálkodás szempontjait figyelembe véve biztosítottnak látszik településünk és 
intézményeinek további zavartalan működése, de el nem szabad bízni magunkat, 
hisz rengeteg megoldásra váró feladat áll előttünk, súlyos anyagi vonzatokkal: 

- Művelődési ház felújítása 
- Intézmények további fűtéskorszerűsítése 
- Településrendezési terv megújítása, korszerűsítése 
- Csaba utcai telek hasznosítása 
- 40 éves vízhálózatunk időszerű teljes körű felújítása  

 
Képviselői kérdésekre további információkat közölt a testület tagjaival a kerékpárút építés 
lehetséges belterületi szakaszának megvalósításáról. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Sipos László képviselő: az előterjesztés alapján megállapítható, hogy a községi 
önkormányzat bevételei jól alakultak a félév folyamán, külön örömmel tölti el, hogy a  
kiadási oldalon valamennyi intézménynél megtakarítást értek el; az intézményvezetők   
megfelelően átgondolták a takarékos gazdálkodás szükségességét. Kéri az intézmény-
vezetőket, hogy a II. félév folyamán is működésük során erre törekedjenek. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
66/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2011. évi költségvetése 
       I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az elő- 
       terjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
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3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése    
     módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)    
   
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
9/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését  
       megállapító 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására  
       megalkotja a 9/2011.(VIII. …) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek  
       megfelelően,  változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
4./ 2010/2011. tanév előkészítése 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sümegi Tamásné mb. igazgató: a tanulói létszám a napokban is változott, több tanulót is 
beírattak szüleik az intézménybe, ugyanakkor egy tanulót átírattak a marcali iskolába. 
Hozzászólásában ismertette az új tanévben indítható tanulócsoportok számát, szólt az 
iskolaotthonos oktatás folytatásáról az alsó tagozatban. A művészetoktatási szakon 
indítható csoportok száma is még alakulóban van, az augusztusi beíratási napokon a 
szülők többsége nem jelentkezett, így a csoportok alakításával meg kell várni a tanév 
beindulását. A pedagógusok létszáma nem változott, a tartósan távollevő 3 kollega 
helyettesítése megoldott. Szólt a technikai dolgozók körében történt személyi válto-
zásokról is, illetve ismertette a megüresedett álláshelyek betöltésének tervezett módját. 
Augusztusban elkészült az intézmény nyári tisztítómeszelése, nagytakarítása, illetve 
szeptember hónapban elindul a tornaterem pályázatos felújítása. 
Képviselői kérdésre részletesen ismertette a művészetoktatás területen a csoport-
alakítási szabályokat, a művészetoktatásban résztvevő tanulók létszámának korábbi 
években való alakulását. 
 
Magyar Tiborné óvodavezető: az intézményben már ez a harmadik nevelési év indítása, 
melyhez maximális csoportlétszám emelést kell kezdeményezniük; örvendetes a 
beiratkozási létszám az óvodában. Ismertette az alkalmazotti létszám alakulását is, 
kiemelve a munkaügyi kirendeltség által biztosított foglalkoztatási támogatást. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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67/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete       

         a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 
         (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott fenntartói 
         irányítási feladat-ellátási körében a 2011/2012-es tanév 
         előkészítéséről az alábbi döntést hozza: 
 

1.) A képviselőtestület a következő 2011/2012-es tanévet 
            az iskolában 8 tanulócsoporttal, 14 művészeti csoporttal, 

  az alsó tagozatban iskolaotthonos oktatással, a felső 
tagozatban napközis és tanulószobai csoporttal engedélyezi 
indítani. 
 

2.) A képviselőtestület a következő 2011/2012. nevelési évet 
az óvodában 3 óvodai csoporttal engedélyezi indítani. 

 
3.) A képviselőtestület a napköziotthonos óvoda létszámbővítési 

kérelmének helyt ad, az intézmény engedélyezett létszámát 
2011. szeptember 1. napjától 11 főben határozza meg, egy- 
úttal az össz önkormányzati intézményi létszám-előirányzatot 
75 főben állapítja meg. 
 

4.) A képviselőtestület megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított 
létszámbővítés költségvetési rendeletben történő átvezetését 
a 2011. november havi testületi ülésére terjessze elő. 
 

             Határidő: értelem szerint, illetve 
                             2011. november 30. 
 
             Felelős: intézményvezetők, illetve 
                          Nagy Gáborné körjegyző         
            

   
5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló  
     6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 
10/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló  
       6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotja 
       a 10/2011.(VIII…) önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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6./ Előterjesztés Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
     módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
68/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási  
       Megállapodása módosítására irányuló előterjesztést, melyet 
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 
      megállapodás aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
     Határidő: értelem szerint 
 
     Felelős: Sipos Balázs 
                   polgármester 
 
 
7./ Előterjesztés a községi önkormányzat fenntartásában működő oktatási/nevelési  
     intézmények csoportjai maximális létszámának túllépésének engedélyezéséhez 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
69/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő oktatási/nevelési 
       intézmények csoportjai/osztályai maximális létszáma túl- 
       lépésének engedélyezésére irányuló előterjesztést, mellyel  
       a testület egyetért, s a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  
       törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás 
       alapján a 2011/2012. tanévre/nevelési évre az alábbiak 
       szerint engedélyezi közoktatási intézményeiben  a köz- 
       oktatási törvényben meghatározott maximális tanuló/ 
       csoportlétszámtól való eltérést: 
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 Napköziotthonos óvoda esetében 20 %-os létszámemelést 
az alábbi csoportok vonatkozásában: 
- kiscsoport 30 főben 
- középcsoport 30 főben 
- nagycsoport 30 főben 

 

 Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
esetében 20 % + 10 %-os létszámemelést az alábbi osztályok 
vonatkozásában: 
- 1. osztály 30 főben 
- 3. osztály 31 főben  

     meghatározva a maximális csoport/osztálylétszámot. 
 

 
9./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                    
 
Sipos Balázs polgármester: a testület e napirendhez tartozó támogatási kérelmek 
elbírálásával már foglalkozott februári ülésén, amikor is azt a döntést hozta, hogy 
elbírálás ügyében a döntést augusztus havi, I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 
tárgyaló, ülésére halasztja. Időközben folytak tárgyalások a kisebbségi önkormányzat és 
a civil szervezetek képviselőivel. A helyi civil szervezetek támogatására vonatkozóan az 
a javaslata, hogy az országos elképzelésekhez igazítva a helyi viszonyokat is, feladat-
alapú támogatási módot javasol bevezetni. Ez az jelentené, hogy konkrét célhoz, 
feladathoz rendelnék a jövőben a nyújtható támogatás mértékét, 50-100 e Ft közötti 
összegben esetenként. 
A sportegyesület vonatkozásában ettől más a javaslata, egyedi támogatást indítványoz. 
A költségvetés tárgyalásakor a sportegyesület további 600 e Ft támogatási igényt nyújtott 
be. A költségvetés I. félévi teljesülésének tárgyalásakor minden képviselő láthatta, hogy 
az önkormányzati működés valamennyi területén megtakarítást értünk el, mindenki 
próbált költséghatékonyan tevékenykedni a féléves működése során, figyelemmel a 
nehéz gazdasági helyzetre.  A sportegyesület részére nem támogatja a 600 e Ft kért 
támogatási összeg nyújtását, hanem 150 e Ft összegben indítványozza működésük 
támogatását. Javaslatát azzal indokolja, hogy a környékbeli sportegyesületek támoga-
tása sehol sem nőtt, inkább mindenhol csökkent. A mi egyesületünk támogatása nem 
csökkent, nem is nőtt, az előző évi szintjén tartottuk. A további támogatásukat a kézi-
labda szakosztály működése miatt javasolja, mely mindenképpen többletköltséget jelent 
az egyesület számára. Véleménye szerint az egyesület szponzorok felkutatásával 
próbáljon további pénzeszközöket szerezni működéséhez. Egyéb költségcsökkentő 
megoldásra is van javaslata, pl. helyi fúrt kútból öntözni a pálya területét, sportolók 
utaztatásának jobb megszervezése, stb. 
Képviselői kérdésre válaszul előadja, hogy a civilszervezetek feladatalapú támoga-
tásának odaítélése évi egy alkalommal történne, az általuk megjelölt egy eseményhez 
kapcsolódóan. Pl. Erdélyi Ízek Napja, Baglas hegyi Fesztivál, stb. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: elfogadja a polgármester javaslatát a civilszervezetek feladat- 
alapú támogatási rendszerének bevezetésére vonatkozóan azzal a kikötéssel, hogy a 
testület a civilszervezetek által szervezendő rendezvényekhez nyújtandó támogatást ne 
csupán évi 1 alkalomra korlátozza. A sportegyesület részére erre az évre 250 e Ft 
támogatás nyújtását javasolja.  
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Bódis Józsefné képviselő: a sportegyesület részére 300 e Ft támogatás nyújtását 
indítványozza a II. félévre vonatkozóan. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: örül, hogy a helyi civilszervezetek támogatására a 
szándéka meg van a testületnek. Egyetért azzal, hogy a jövőben a testület alapot 
képezzen a civilszervezetek támogatására, melyből kérelmük alapján egyedi támo- 
gatást nyújthat. 
 
Dr. Gonda Péter és Bódis Józsefné képviselők a testület nyilvános üléséről végleg 
eltávoztak. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: a sportegyesület további önkormányzati támogatási  
kérelmét azzal indokolta, hogy megemelkedtek a gépjárműhasználat költségei,  
ÁFA fizetési kötelezettségükre, illetve eddigi biztos támogatójuk a Kéthely és Vidéke 
Takarékszövetkezet ez évben elállt támogatásuktól. A sportegyesület az önkormány- 
zattal 7 éve állandó mértékű támogatást kap, mely bizonyítja, hogy takarékosan 
gazdálkodtak az évek során. Indítványozza, hogy a testület az egyesület működését  
érintő támogatási döntését halassza el soron következő ülésére, az egyesület veze- 
tőjétől részletes pénzügyi kimutatást kérve működésükről. 
 
Sipos László képviselő: az önkormányzati intézmények féléves működésük során 
takarékosságra törekedtek, mely az I. félévi költségvetési számokban is megmutat- 
kozik. E takarékosságot várná el mindenkitől, így az egyesület vezetésétől is. 
Szponzorokat felkutatni valóban egyre nehezebb. Szerinte takarékoskodni sokféle- 
képpen lehet, lehet a sportolók utaztatásának jobb megszervezésével, tiszteletdíjak 
csökkentésével, stb. A sporttámogatásból nem vont el a testület, azt a tavalyi szinten 
tartotta. A testület elsődleges, kötelező feladata intézményei fenntartása, a civil- 
szervezetek támogatása nem kötelező feladata. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet- 
ben a testület is ott tud takarékoskodni, onnan tud elvonni, ami nem kötelező feladata. 
Az egyesület részére javasolt 150 e Ft támogatás nyújtásával egyetért, különösen a 
kézilabda szakosztály eredményes működésére tekintettel. A sportegyesület önkor-
mányzati támogatása összetett, 3 millió Ft az alaptámogatása, de az idei költség-
vetésben további 700 e Ft szerepel a fenntartási kiadások támogatásaként. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
70/2011.(VIII. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a helyi civilszervezetek támogatására irányuló 
       javaslatokat, mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A képviselőtestület a helyi civilszervezetek pénzügyi támogatását 
feladatalapú támogatásként kívánja működtetni, 50-100 e Ft eseti 
célhoz kötött támogatásként nyújtva 2011. költségvetési évre vonat- 
kozóan - egyhangúlag, 7 igen szavazattal. 
 
 
 
 
 



 
 

9 

 
2.) A képviselőtestület a helyi sportegyesület pénzügyi támogatását 

a többi civilszervezettől eltérően, egyedileg kívánja kezelni. 
     A képviselőtestület elrendeli, hogy a sportegyesület elnöke a következő 
     soros ülésére teljes körű pénzügyi kimutatást nyújtson be, a részükre 
     nyújtandó további önkormányzati támogatás mértékének meghatározása 
     végett - 3:2 szavazati aránnyal. 

 
Határidő: 2011. szeptember 25. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 

 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.             
                        
         

k.m.f. 
  
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


