
 

 

 

 

Szám: ………../2022.  
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
Nagy Márta hatósági irodavezető 

Gyoroki-Veréb Anett ügyintéző 
 

  
 
 

 
Előterjesztés 

a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) új 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2022. február 1-jén lépett 
hatályba.  
 
A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a 
továbbiakban: Kormányhivatal) a HE/TFO/01367-1/2022. számú megkeresésében, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) szemben törvényességi felhívással élt az alábbi 
indokok szerint: 
 
„Az Ör. a 6. § (2) bekezdés b) pontjában, a 7. § (1) bekezdés c) pontjában és a 4. mellékletében 
meghatározott egyes esetekben díjfizetéshez köti a behajtási engedély megadását. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 34. § (2) bekezdése a közút 
forgalmi rendjének kialakítására jogosítja fel a közút kezelőjét, helyi közutak esetében a helyi 
önkormányzatot. A „forgalmi rend” a közlekedésre, várakozásra (parkolásra) vonatkozó szabályok 
összessége lehet, amelybe a díjfizetés előírása nem tartozik bele. 
 
A Kkt. – a helyi önkormányzatokra is kiterjedően – kifejezetten csak az erre kijelölt helyeken 
történő várakozáshoz (parkoláshoz) kötődően (15/A. §), továbbá a közút nem közlekedési célú 
igénybevételéért (36-37.§) teszi lehetővé a díjfizetés előírását. Ezen túlmenően nincs felhatalmazása 
az önkormányzatnak arra, hogy a helyi közút közlekedési célú igénybevételéért (pusztán a 
behajtásért) díjat állapítson meg. Van lehetőség a behajtást korlátozó előírások meghozatalára, 
díjfizetéshez kötés nélkül. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése 
értelmében „Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség 
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben vagy 
torvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet.” Az idézett törvényhelyre 
tekintettel eredeti jogalkotói hatáskörben sincs lehetőség önkormányzati rendeletet alkotni a 
behajtásért fizetendő díjról. Ezt támasztja alá a Kkt. már említett szabályozási koncepciója is, mely 
szerint a várakozáshoz és a nem közlekedési célú igénybevételhez kötődően megadja a 



 

 

 

felhatalmazást az önkormányzatnak (is), a közlekedési célú igénybevételért viszont csak a 
Kormányt hatalmazza fel – jogszabályban meghatározott utakra vonatkozóan – használati díj 
megállapítására. 
 
A fenti érvelést részletesen kifejtik a Kúria nemrégiben megjelent Köf.5.029/2021/4., 
Köf.5.032/2021/3., Köf.5.033/2021/3., Köf.5.035/2021/3., Köf.5.036/2021/4., Köf.5.049/2021/4., 
Köf.5.057/2021/6., Köf.5.055/2021/5., Köf.5.058/2021/5. és Köf.5.001/2022/6. számú határozatai, 
melyekben a Kúria megsemmisítette a kifogásolt szabályozást. (Mindezekre tekintettel a 
Miniszterelnökség tájékoztatást kért a kormányhivataloktól a behajtási díjat tartalmazó 
önkormányzati rendeletekkel szemben tett törvényességi felügyeleti intézkedésekről.)” 
 
A Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az Ör. 6. § (2) bekezdés b) pontját, 7. § (1) bekezdés c) pontját és a 4. mellékletét a fentieknek 
megfelelően módosítsa, a megtett intézkedésről vagy esetleges eltérő álláspontjáról ez év 
szeptember 30-ig tájékoztassa. 
 
A hivatkozott rendelkezések alapján az önkormányzati rendelet teljeskörű felülvizsgálata 
megtörtént. 
 
Az önkormányzati rendelet alkalmazása során igényként merült fel a nyomtatványok 
egyszerűsítése, ezért a 3. melléklet 1. mellékletbe történő beépítésével egyszerűbbé válik a kártya 
érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem. 
 A rendelet módosításának tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
 
Hatvan, 2022. augusztus 26. 
 
 
 
 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 

 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 
a Hatvan Kártyáról 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális kártya kivételével – a hozzá külön igényelhető 
behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít 
a) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 

rendelkező természetes személyek részére a lakóhelyüknek megfelelő utca tekintetében, 
b) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező nem természetes személy jogalanyok részére a székhelyük és 
telephelyük szerinti utca tekintetében, 

c) a teljes díjmentességben és korlátlan kedvezményben részesülő szervezetek, 
d) az önkormányzat költségvetési szervei, 
e) az egyházak, 
f) az egyesületek, és 
g) a szerződéssel rendelkező orvosok részére.” 

2. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Természetes személy) 
„b) legfeljebb további három parkolási engedélyre jogosult külön térítés ellenében és további 

három behajtási engedélyre jogosult díjmentesen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével.” 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(5) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek az általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban lévő 
további 1 db gépjárműre díjmentesen igényelhetnek behajtási engedélyt. A kérelemhez csatolni kell 
a gépjármű kizárólagos használatára vonatkozó megállapodást vagy igazolást.” 

3. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 



 

 

 

„(1) Nem természetes személy jogalany – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a) egy Hatvan Kártyát, 
b) maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt igényelhet térítés ellenében, 

és 
c) amennyiben székhelye, telephelye az 1. mellékletben meghatározott utcákban vagy a Géza 

fejedelem utcában van, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt behajtási engedélyt 
igényelhet díjmentesen.” 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(4) Nem természetes személy – amennyiben nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági 
időtartam alatt új parkolási engedély igényelhet térítési díj ellenében, és szükség szerint új behajtási 
engedélyt igényelhet díjmentesen, ha a meglévő gépjárműveire kiadott engedélyek vonatkozásában 
adatváltozás, forgalmi rendszám változás történik.” 

4. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) A 9. § (2) bekezdése szerinti határidő lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá tartozó 
kedvezmény érvényességének további egy évvel történő meghosszabbítását – a 11. §-ban foglaltak 
kivételével – a 2. melléklet szerinti nyomtatványon lehet igényelni.” 

5. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

6. § 

Hatályát veszti a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 

8. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Hatvan, 2022. …………... 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 

 

 

 
1. melléklet a …/2022. (… …)önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM HATVAN KÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ VAGY AZ ADATOKBAN  
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ 

 
1. A kérelem típusa: 

Első kártya igénylés       Adatváltozás bejelentés   Érvényesség meghosszabbítás 

 
2. A kérelmező: 

 Hatvani természetes személy     
 Hatvani munkahellyel rendelkező munkavállaló  
Nem hatvani természetes személy    
Nem természetes személy jogalany    

 
3. A kérelem tárgya: 

 Hatvan Kártya igénylés                                      behajtási engedély igénylés  
 parkolási engedély igénylés                               plasztik kártya igénylés 

 
4. Kérelmező adatai 
 Természetes személy esetén Nem természetes személyek esetén 
Név:  Név:  

Születési 
név: 

 Székhely:  

Születési 
hely, idő: 

 Telephely:  

Édesanyja 
neve: 

 Adószám:  

Állandó 
lakóhely: 

 Nyilvántartás
i szám: 

 

Telefonszám:  Törvényes 
képviselő 

 

Telefonszám:  E-mail cím:  
E-mail cím:  

 
5. Gépjárműre vonatkozó adatok 
Rendszám:……………………   Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 

 
6. Kérelmező állandó lakóhelye az alábbi utcák valamelyikében található: x 
Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, 
Dézsmaszéki utca, Esze Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, 
Görgey utca, Hatvani Lajos utca, Kert utca, Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, Kölcsey Ferenc utca, 
Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály utca, 
Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca, Mészáros Lázár út, Rákóczi út páratlan oldala a 



 

 

 

Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza fejedelem utca 
 
7. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási engedély igényléséhez 
 
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  
parkolási engedélyt kérek. 
 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
 
 ………..…………………………..…… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
8. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról 
Alulírott........................................................., Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos / jogi személy / jogi személyiség nélküli jogalany / egyéni vállalkozó 
/ egyéni cég x képviselője, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt 
esedékességű adótartozásom nincs. Jelen nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos 
ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 

1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
 
9. Adatvédelmi nyilatkozat  
 
Alulírott…………………………………….Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataimat a Hatvan Kártyához tartozó ügyintézéshez 
kapcsolódóan kezelje. 
 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
  
x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen.” 



 

 

 

2. melléklet a …/2022. (… …)önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
Díjtáblázat 

 
Szolgáltatás és díjtételek 

 
Hivatkozás Jogalany 

Digitális 
kártya 

Plasztik 
kártya 

Parkolási 
engedély 

Behajtási  
engedély 

6. § (2) a) Természetes 
személy 

1 db 
1.500 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes 

1 db 
díjmentes 

6. § (2) b) Természetes  
személy 

 
--- 

 
--- 
 

további 
legfeljebb 

3 db  
500 Ft/db 

további 
legfeljebb 

3 db 
díjmentes 

év közbeni 
forgalmi rendszám változás esetén 

kiadott új engedély 
 

6. § (3) Természetes  
személy 

 
--- 

 
--- 

500 Ft/db díjmentes 

6. § (4)  Természetes 
személy 

munkavállaló 

1 db 
4.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes 

 
--- 

8. § (3) Természetes 
személy 
egyszeri 

díjmentessége 
 

1 db  
díjmentes 

díjmentes 1 db 
díjmentes 

1 db 
díjmentes 

8. § (4) Természetes 
személy 
szociális 
kártya 

jogosult 

 
--- 

díjmentes  
--- 

 
--- 

6.§ (6) Természetes  
személy 

nem hatvani 
lakos 

1 db 
6.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes 

 
--- 

6.§ (7) Természetes 
személy  

nem hatvani 
lakos 

önkormányzati 
szerződés 
alapján 

1 db 
4.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes 

 
--- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Szolgáltatás és díjtételek 

 
Hivatkozás Jogalany 

Digitális 
Kártya  

Plasztik 
Kártya 

Parkolási  
engedély 

Behajtási 
engedély 

7. § (1)   Nem 
természetes 

személy 
jogalany 

1 db 
díjmentes 

+ 500 Ft 1-3db: 
11.000Ft/gépjármű 

4-5 db: 
16.500Ft/gépjármű 

5 db: 
díjmentes 

7. § (2)  Nem 
természetes  

személy 
jogalany 

önkormányzati 
költségvetési 
szerv, egyház, 

egyesület 

1 db 
díjmentes 

díjmentes 
 

5 db  
díjmentes 

5db 
díjmentes 

7. § (3) Nem 
természetes  

személy 
jogalany 
orvosok 

1 db 
díjmentes 

díjmentes 
 

2 db 
díjmentes 

2 db 
korlátlan 

díjmentes 

év közbeni 
forgalmi rendszám változás esetén 

kiadott új engedély 
 

7. § (4)  Nem 
természetes 

személy  
jogalany 

 
--- 

 
--- 

1.100 Ft/ engedély díjmentes 

8. § (2) 
 

Teljes 
díjmentességben 

és korlátlan 
kedvezményben 
részesülő nem 
természetes 

személy 
jogalanyok 

 
 

1 db 
díjmentes 

díjmentes korlátlan számú 
díjmentes 

korlátlan 
számú 

díjmentes 

8. § (1) Plasztik kártya 
pótlás,  

5 év utáni pótlás 

 

--- 

1.500 Ft 
 

500 Ft 

 

--- 

 

 

--- 

8. § (6) Elveszett 
szociális kártya 

pótlás 
5 év utáni pótlás 

 

--- 

1.500 Ft 
 
 

500 Ft 

 

--- 

 

--- 

 
 



 

 

 

Eredeti szöveg: 
4.§ (2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális 
kártya kivételével – a hozzá külön igényelhető 
behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést 
biztosít 
a) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és 

a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek részére a 
lakóhelyüknek megfelelő utca tekintetében, 

b) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és 
a Géza fejedelem utcában székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező nem természetes 
személy jogalanyok részére a székhelyük és 
telephelyük szerinti utca tekintetében, 

c) a teljes díjmentességben és korlátlan 
kedvezményben részesülő szervezetek, 

d) az önkormányzat költségvetési szervei, 
e) az egyházak, 
f) az egyesületek, és 
g) a szerződéssel rendelkező orvosok részére. 
 
 
 
6.§ (2) Természetes személy (…) 
b) legfeljebb további három parkolási engedélyre és 

további három behajtási engedélyre jogosult 
külön térítés ellenében a (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével. 

 
6. § (5) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban 
és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek az általuk 
kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban 
lévő további 1 db gépjárműre behajtási engedélyt 
igényelhetnek. A kérelemhez csatolni kell a 
gépjármű kizárólagos használatára vonatkozó 
megállapodást vagy igazolást. 
 
7. § (1) Nem természetes személy jogalany – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – 
a) egy Hatvan Kártyát, 
b) maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt 

parkolási engedélyt, és 
c) amennyiben székhelye, telephelye az 1. 

mellékletben meghatározott utcákban vagy a 
Géza fejedelem utcában van, maximum 3500 
kg összsúlyú gépjárműre öt behajtási 
engedélyt  

igényelhet külön térítés ellenében. 
 

Új szöveg: 
4. § (2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális 
kártya kivételével – a hozzá díjmentesen külön 
igényelhető behajtási engedéllyel együtt szabad 
közlekedést biztosít 
a) az 1. mellékletben meghatározott utcákban 

és a Géza fejedelem utcában állandó 
lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek részére a lakóhelyüknek 
megfelelő utca tekintetében, 

b) az 1. mellékletben meghatározott utcákban 
és a Géza fejedelem utcában székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező nem 
természetes személy jogalanyok részére a 
székhelyük és telephelyük szerinti utca 
tekintetében, 

c) a teljes díjmentességben és korlátlan 
kedvezményben részesülő szervezetek, 

d) az önkormányzat költségvetési szervei, 
e) az egyházak, 
f) az egyesületek, és 
g) a szerződéssel rendelkező orvosok részére. 
 
6. § (2) Természetes személy (…) 
 b) legfeljebb további három parkolási engedélyre 

jogosult külön térítés ellenében és további 
három behajtási engedélyre jogosult 
díjmentesen a (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével. 

6.§ (5) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban 
és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek az általuk 
kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban 
lévő további 1 db gépjárműre díjmentesen 
igényelhetnek behajtási engedélyt. A kérelemhez 
csatolni kell a gépjármű kizárólagos használatára 
vonatkozó megállapodást vagy igazolást. 
 
7.§ (1) Nem természetes személy jogalany – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – 
a) egy Hatvan Kártyát, 
b) maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt 

parkolási engedélyt igényelhet térítés 
ellenében, és 

c) amennyiben székhelye, telephelye az 1. 
mellékletben meghatározott utcákban vagy a 
Géza fejedelem utcában van, maximum 3500 
kg összsúlyú gépjárműre öt behajtási 
engedélyt 

igényelhet díjmentesen. 



 

 

 

Eredeti szöveg: 
7. § (4) Nem természetes személy – amennyiben 
nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági 
időtartam alatt térítési díj ellenében új parkolási 
engedélyt és szükség szerint új behajtási engedélyt 
igényelhet, ha a meglévő gépjárműveire kiadott 
engedélyek vonatkozásában adatváltozás, forgalmi 
rendszám változás történik. 

10. § (2) A 9. § (2) bekezdése szerinti határidő 
lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá 
tartozó kedvezmény érvényességének további egy 
évvel történő meghosszabbítását – a 11. §-ban 
foglaltak kivételével – a 3. melléklet szerinti 
nyomtatványon lehet igényelni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új szöveg: 
7. § (4) Nem természetes személy – amennyiben 
nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági 
időtartam alatt új parkolási engedély igényelhet 
térítési díj ellenében, és szükség szerint új behajtási 
engedélyt igényelhet díjmentesen, ha a meglévő 
gépjárműveire kiadott engedélyek vonatkozásában 
adatváltozás, forgalmi rendszám változás történik. 
 
10. § (2) A 9. § (2) bekezdése szerinti határidő 
lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá 
tartozó kedvezmény érvényességének további egy 
évvel történő meghosszabbítását – a 11. §-ban 
foglaltak kivételével – a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon lehet igényelni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


