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Napirendek:
1./

napirend: a polgármester beszámolója a két ülés között eltelt tevékenységekről

2./

napirend: 21./2021. (..) ÖKR a 6/2004. önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

3./

napirend: törvényességi felhívásról tájékoztatás, 23/2021 (…) új anyakönyvi rendelet
megalkotása

4./

napirend: 24/2021 (..) az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló ÖK-i rendelet,
(ha a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől a vélemény megérkezik)

5./

napirend: Tázlár Község Önkormányzata KT-e a 5405 számú főút belterületen
elhelyezkedő buszöböl szigeteinek a kezelése nyilatkozat utólagos megerősítése

6./

napirend: Tázlár utcanevek megerősítése, régi határozatok hatályon kívül helyezése

7./

napirend: elnyert szociális tüzifa pályázat benyújtási idejéről döntés

8./

napirend: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat
módosítás

9./

napirend: Koraszülött Bál terem és eszközhasználat kérelem

10./

napirend: viziközmű rendszerek műszaki állapotának feltárására, problémák
feltárására pályázati forrásból együttműködés Baja város

11./

egyebek, tájékoztatás Lázár-dűlő útépítés, Kiskuntor, kóbor kutyák,

Mellékletek:
1. melléklet: a polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
2. melléklet: 21/2021. (X.29.) KT számú önkormányzati rendelet a 6/2004. önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
3. melléklet: 23/2021. (X.29.) KT számú rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről (ha
megérkezik a szakvélemény az N Fejl-i. Központtól
5. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendhez
6. melléklet: előterjesztés a 7. napirendhez
7. melléklet: előterjesztés a 8. napirendhez
8. melléklet: előterjesztés
9. melléklet: előterjesztés
10. egyebek, tájékoztatók

Tázlár Község Önkormányzata
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T/1428-12/2021
6236 Tázlár, Templom köz 2.
JEGYZŐKÖNYV
A Tázlár Község Önkormányzata Képviselő Testületének
2021. október 27-i rendes nyílt üléséről

Készült: Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 27-én 17:00 órakor
megtartott rendes nyílt üléséről.
Ülés helye: Tázlár Község Önkormányzatának Tanácsterme
Bán Róbert László polgármester üdvözli az aljegyző asszonyt, a megjelent képviselőket és megállapítja,
hogy 17:00 órakor a képviselő-testületi ülésen 7 képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes.
Jelen vannak:

Bán Róbert László polgármester
Takó Gábor alpolgármester
Bánné Égető Zsuzsanna képviselő
Nagyajtai Mihály képviselő
Modok Zoltán Sándor képviselő
Lázár Antal képviselő
Bálint István Gábor képviselő
dr. Szendrei Mária aljegyző
Molnárné Pásztor Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

A levezető elnök, jegyzőkönyv vezetőnek Molnárné Pásztor Zsuzsanna köztisztviselőt, jegyzőkönyv
hitelesítőnek Bálint István Gábor képviselőt jelöli ki, az elnöki teendőket maga látja el. Elfogadják-e a
képviselők a napirendi pontokat? Szavazásra bocsátja, mely során, Tázlár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Molnárné Pásztor Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezetőnek és Bálint István Gábor
képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A napirendi pontok közül a 4. napirendet nem tárgyalják, mert nem érkezett meg a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet szakvéleménye, a 8-9. napirend október 25-én került kiküldésre, mert későn
érkeztek, megkérdezi, hogy volt-e ideje a képviselőknek áttanulmányozni a két utolsó napirendet,
elfogadják-e így a napirendi pontokat?
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

1./
napirend: a polgármester beszámolója a 2021. szeptember 23. és október 27. közötti
időszakról
Bán Róbert László polgármester: beszámol két ülés közötti eseményekről. A beszámoló a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
2./

napirend: 21./2021. (X.29.) ÖKR a 6/2004. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Bán Róbert László polgármester: áttérnénk a 2. napirendre. Megkérném aljegyző asszonyt hogy
röviden tájékoztassa a képviselőket. .
dr. Szendrei Mária aljegyző: bizonyára emlékeznek, hogy az előző testületi ülésen a Képviselő-testület
96/2021. (IX.22.) KT számú határozatában vállalta, hogy a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásokról szóló 6/2004. (V.4.) önkormányzati rendeletet 2021. október 31-ig hatályon kívül
helyezi. A törvényesség a BK/TH/3993-1/2021 iktatószámú törvényességi javaslatában felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendelet nem felel meg a Jogalkotásról szóló törvény és a végrehajtásra kiadott
61/2009. IRM rendelet előírásainak. részben elavult, másrészt nem alkalmaztuk forrás hiányában nem
használta a Képviselő-testület. Korábban nem tudta a LocLEX rendszerben rögzíteni a hatályon kívül
helyezést, mert előtte fel kellett tölteni az alaprendeletet, utána lehet hatályon kívül helyezni.
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A határozat végrehajtása céljából került kiküldésre a rendeletet hatályon kívül helyező rendelet tervezet.
Bán Róbert László polgármester: van-e kérdése, hozzászólása valakinek. Ha nincs, akkor
szavazásra bocsájtja a kérdést: Elfogadja-e a képviselő-testület Tázlár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 6/2004. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2021.
(X.29.) önkormányzati rendeletet?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta Tázlár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 6/2004. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2021.
(X.29.) önkormányzati rendeletet.
3./

napirend: Tázlár Község Önkormányzata törvényességi felhívásról tájékoztatás, 23/2021
(X.29.) új anyakönyvi rendelet megalkotása

Bán Róbert László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a keletkezett iratok előterjesztés
formában kiküldésre kerültek. Felkéri az aljegyzőt röviden foglalja össze a rendelet megalkotásának
indokát.
dr. Szendrei Mária aljegyző: Kaptunk egy törvényességi felhívást annak érdekében, hogy az
anyakönyvi rendelet tiltott díjemelést tartalmaz. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya BK/TH/4515-1/2021 iktatószámú törvényességi felhívást
bocsátott ki, amelyben leírta, hogy a veszélyhelyzet idején a polgármester tiltott díjemelést hajtott végre
a 7/2021. (III.3.) számú anyakönyvi rendeletében. Valójában nem történt tiltott díjemelés, amikor a
törvényesség ellenőrzött vagy nem pontosan kapta meg a tázlári rendelet, vagy nem tudom mi történt.
Ők azt mondták, ők 2016. évben ellenőriztek, azt a rendeletet vették figyelembe. A mai napon
megérkezett a törvényességtől hogy megszüntették a törvényességi felügyeleti eljárást, mert a
tájékoztató levéllel megküldött 2011 évi és a vizsgált 2021. évi rendelet melléklete azonos összegű
díjakat tartalmaz, ezért nem történt tiltott díjemelés. Még nem tudtam kiküldeni, mert ma vettem le a
felületről, de ha tetszenek gondolni, akkor kiküldöm.
Bán Róbert László polgármester: ügy gondolom nem törént díjemelés, azonos díjakkal dolgozunk évek
óta.
dr. Szendrei Mária aljegyző: ezt követően a törvényességi felügyelet az aljegyző részére
törvényességi javaslatokkal is élt. A házasságkötés a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 23/2021 (X.29.) új anyakönyvi
rendelet az abban foglaltak alapján lett megalkotva, a rendelet tervezetet Önök úgy kapták meg, hogy
áthúztam benne mindazt, amelyre a törvényesség azt mondta, hogy jogszabályba ütköző és
törvénysértő. Ezzel én nem értek egyet, de aszerint módosítottam. Az értelmező rendelkezés azt
szabályozza, mi a hivatali idő és a hivatali helyiség, emiatt nem értek egyet a leírtakat. A rendkívüli
körülményt is kifogásolta mert állítólag lekorlátoztuk a rendkívüli körülményt.
Bán Róbert László polgármester: köszönjük szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, javaslat?
Bálint István Gábor képviselő: azt kifogásolták, hogy 30 és 50 ezerről csökkent. Valóban benne van
a 2011-ben ilyen összeg.
Molnárné Pásztor Zsuzsanna: régen azért volt benne, mert a helyiségért is lehetett díjat kérni, de azóta
már nem lehet, ezt azért kellett kivenni.
Bálint István Gábor képviselő: de itt az van, hogy 50.000.- Ft a lebonyolítás, ez nem bérleti díj.
Lázár Antal képviselő: igen, de az akkor, ha helybe mész.
dr. Szendrei Mária aljegyző: Még az is lehet, hogy Bócsán magasabbak a díjak, kértük, hogy Bócsa
terjessze ki Tázlárra is a rendeltét, bár lehet az is emelésnek minősült volna. Ez nem történt meg.
Bán Róbert László polgármester: a közös önkormányzati hivatalnak egységes rendeletének kellene
lennie.
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Bán Róbert László polgármester: van-e további kérdés, észrevétel? Ha nincs akkor szavazásra
bocsájtom a kérdést: Elfogadja-e a képviselő-testület Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 23/2021. (X.29.) önkormányzati rendeletet
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló A 23/2021. (X.29.) számú
önkormányzati rendeletet a kiküldött tervezet szerint a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.
4./

napirend: 24/2021 (..) az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló ÖK-i rendelet,
(ha a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől a vélemény megérkezik)

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől a vélemény a képviselő-testület ülését megelőző napig nem
érkezett meg. Ezért a napirendet a képviselő-testület a mai napon nem tárgyalja.
5./

napirend: Tázlár Község Önkormányzata KT-e a 5405 számú főút belterületen
elhelyezkedő buszöböl szigeteinek a kezelése nyilatkozat utólagos megerősítése

Bán Róbert László polgármester: A Nemzeti Közútkezelő Nkft. Sandra Jaculine meghívott egy
helyszíni szemlére, ahol tisztázásra került, mely útrészt kezeli az NKK Nkft és mely részt kell az
önkormányzatnak rendben tartania, azaz kezelnie.
Az 5405 út átadásához és forgalomba helyezéséhez, amely határidő lejárta miatt sürgős volt,
szakhatósági állásfoglalást és a buszöblök peremszigeteinek a kezelésbe vételéről kértek nyilatkozatot.
Lázár Antal képviselő: ott fog gazosodni. ha a szigetet adták át, akkor a havat sem fogják túrni? nekünk
kell majd gyomírtózni, ez kézimunka.
A szükséges iratot és kezelési nyilatkozatot megküldtem, amely kiküldésre került, de szeretnénk, ha a
képviselő-testület is megerősíteni ezt a döntést utólag, mert valójában vagyonkezelésről van szó.
Bán Róbert László polgármester: van-e még kérdés, javaslat van-e?
Takó Gábor alpolgármester: számomra nem világos melyik ez a két sziget. Felsőtelep belterület?
Lázár Antal képviselő: igen belterület.
Bán Róbert László polgármester: két belterületi az önkormányzaté, a Polyák tanya nem. Ami muszáj
volt annyit vállaltunk. kevés az ember. Van-e további észrevétel, kérdés, mivel nem érkezik több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
../2021. (X.27.) KT számú
határozat tervezet
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete … igen, .. nem, … tartózkodik szavazattal a kiküldött
T/1290-4/2021 iktatószámú polgármesteri nyilatkozatot tudomásul veszi és megerősíti, amellyel az
5405 jelű úton Tázlár belterületén a 7+081 és a 7+245 km szelvények között megépült autóbusz öblök
peron szigetei Tázlár Község Önkormányzat kezelésébe kerültek.
101/2021. (X.27.) KT számú
HATÁROZAT
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a
kiküldött T/1290-4/2021 iktatószámú polgármesteri nyilatkozatot tudomásul veszi és megerősíti,
amellyel az 5405 jelű úton Tázlár belterületén a 7+081 és a 7+245 km szelvények között megépült
autóbusz öblök peron szigetei Tázlár Község Önkormányzat kezelésébe kerültek.
6./

napirend: Tázlár utcanevek megerősítése, régi határozatok hatályon kívül helyezése
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Bán Róbert László polgármester: megkérem aljegyző asszonyt röviden foglalja össze a napirendi
pontot.
dr. Szendrei Mária aljegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Megyei Földhivatala megküldött egy listát a tázlári utcanevekről, amelyek változását a jövőben ők
jelentik le a Lechner Ödön Központ felé. Kérte a lista tartalmának ellenőrzését, pontosítását, valamint
kiegészítését.
A képviselők részére is kiküldött, kézírással kiegészített listából megállapíthatóan néhány utca nem volt
feltüntetve Tázláron a Lechner Ödön Központból lekért lista alapján, egy utca neve megváltozott, Zalka
Máté utcáról Mátyás király utcára. Már a megyei földhivatal intézi a jövőben.
Ezen kívül a jogszabály szerint egy utcának egy helyrajzi száma lehet, ezért annak a négy utcának,
amelynek 2-2 hrsz-a van, illetve amely két utcának egy helyrajzi száma van, rendezni szükséges.
A másik zavaró tényező az, hogy számos irodalmi-történelmi személyről neveztek el utcákat Tázláron,
de a KT határozatokban a hírességek utónevei nem minden utcánál vannak feltüntetve, ezért célszerű
lenne az utcaneveket kiegészíteni az alábbi javaslatban foglaltak szerint. Így már a helyes utcanevek
kerülnek fel a nyilvántartásokba. Jelenleg úgy szerepel az előterjesztésben, hogy a hiányos utcanevek
a telejs utcanévvel megegyeznek. A jövőre nézve lesz majd feladat, hogy az utcanevek is módosuljanak.
A másik probléma az volt, hogy egy utcának egy helyrajzi száma lehet, illetve két utcának nem lehet
azonos helyrajzi száma.
Lázár Antal képviselő: két utcának / per jele van.
dr. Szendrei Mária aljegyző: a Rákóczi utca ráadásul közút a tulajdoni lapon és van még két peres
helyrajzi száma, a 3 együtt teszi ki az utcát.
Takó Gábor alpolgármester: Lehetetlen egy helyrajzi szánka lenni a Széchenyi és az Arany János
utcánál, mert egymást keresztezik. Vagy az egyiknek lesz egy helyrajzi száma, vagy a másiknak.
Technikailag nem oldható meg, hogy egy utcának egy helyrajzi száma legyen.
dr. Szendrei Mária aljegyző: Én még mindig nem rendelkezem elegendő helyismerettel ezért eszembe
sem jutott, hogy nem oldható meg. az 56/3 helyrajzi szám közút, nem az önkormányzaté, módosítani
kellene a rendeltetését. Köszönöm az észrevételt. Tájékoztatni fogom a megyei földhivatalt és
tájékoztatást kérek, mi legyen a teendő.
Bán Róbert László polgármester: van két névtelen utcánk a kifli alakú, kérdés, hogy akarunk-e most
nevet adni neki. Ákos épített ott akkor felmerült ez a részéről.
Lázár Antal képviselő: ha nem lakik ott senki. A Templom köz az nem úgy volt, hogy Templomköz
utca? Hogy van bejegyezve a lakcímkártyákba?
Molnárné Pásztor Zsuzsanna: templom köz, a köz a közterület jele. Jelenleg így van bejegyezve a
tulajdoni lapokon is.
Nagyajtai Mihály képviselő: szerintem nem lehet utca / per helyrajzi szám belterületen. Csak per
nélkül. Utcanév nem lehet perrel, de jelenleg így van.
Takó Gábor alpolgármester: Az utcanevek korrigálása a lakcímkártyák változását is eredményezi?
dr. Szendrei Mária aljegyző: egyenlőre nem, de utóbb minden lakcím kártyát ki kell majd cserélni.
Igen, az utcanevek megváltozása maga után fogja vonni az ott lakók lakcímkártyájának a cseréjét is,
amely megoldható úgy, hogy a hivatal utcánként begyűjti a régi lakcímkártyát, megküldjük a
Kormányablaknak, akik az ott lakóknak lakcímre fogják kiküldeni az új, módosított lakcím kártyákat.
Bán Róbert László polgármester: adunk utcanevet a Névtelen utcának? Ha van építési telek, akkor
jobb lenne nevet adni. Én a Szent Istvánra gondoltam. Van-e más javaslat.
Bálint István Gábor képviselő: javaslom a Deák Ferenc utca nevet adni.
Bánné Égető Zsuzsanna képviselő: a Nyárfa utca nincs bejelentve?
Bán Róbert László polgármester: el volt már nevezve, csak nem lett bejelentve ezért nem került a
nyilvántartásba. Ki az, aki a Szent István utcát támogatja a 113/112 hrsz-ú Munkácsy utcára merőleges
utca nevének?
A Képviselő-testület 1 igen és 6 tartózkodik szavazattal nem támogatta a Szent István utca nevet.
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A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal a 113/112 hrsz-ú kivett út Deák Ferenc
utca nevet kapta.
Ki az aki a Deák Ferenc utcanevet és határozati javaslatot támogatja, kézemeléssel erősítse meg a
KT.
…/2021. (...) KT számú
HATÁROZATI JAVASLAT
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. Igen, .. Nem, .. Tartózkodik
szavazattal úgy határozott, hogy Tázlár közterületek neve
hrsz.

közterület neve

közterület neve

Tázlár

113/116

Munkácsy utca

Munkácsy Mihály utca

Tázlár

113/74

Ady Endre utca

Ady Endre utca

Tázlár

143

Dobó utca

Dobó István utca

Tázlár

212

Bercsényi utca

Bercsényi Miklós utca

Tázlár

240

József Attila utca

József Attila utca

Tázlár

277

Zalka Máté utca

Mátyás király utca

Tázlár

278

Árpád utca

Árpád utca

Tázlár

278

Soltvadkerti utca

Soltvadkerti utca

Tázlár

302

Zrínyi Miklós utca

Zrínyi Miklós utca

Tázlár

303

Jókai Mór utca

Jókai Mór utca

Tázlár

321, 485

Hunyadi János utca

Hunyadi János utca

Tázlár

33/4,

Béke utca

Béke utca

Tázlár

339, 464

Széchenyi utca

Széchenyi István utca

Tázlár

358, 443

Petőfi utca

Petőfi Sándor utca

Tázlár

378, 424

Kossuth utca

Kossuth Lajos utca

Tázlár

398

Arany János utca

Arany János utca

Tázlár

506/1, 506/3, 506/2

Rákóczi utca

Rákóczi Ferenc utca

Tázlár

8

Templom köz

Templom köz

Tázlár

85

Kecskeméti utca

Kecskeméti utca

Tázlár

256

Névtelen utca

Nyárfa utca

Tázlár

113/25,

Radnóti utca

Radnóti Miklós utca

Névtelen utca

Deák Ferenc utca

Tázlár
Tázlár

elnevezéssel megegyező. A még be nem jegyzett közterület neveket jelen határozat
alapján kérjük nyilvántartásba venni.
Hatályát vesztik a képviselő-testület 115/1996, a 63/2003, a 180/2003 és a 6/2015.
számú határozatai.

102/2021. (X.27.) KT számú
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HATÁROZAT
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 Nem, 0 Tartózkodik
szavazattal úgy határozott, hogy Tázlár közterületek neve
hrsz.

közterület neve

közterület neve

Tázlár

113/116

Munkácsy utca

Munkácsy Mihály utca

Tázlár

113/74

Ady Endre utca

Ady Endre utca

Tázlár

143

Dobó utca

Dobó István utca

Tázlár

212

Bercsényi utca

Bercsényi Miklós utca

Tázlár

240

József Attila utca

József Attila utca

Tázlár

277

Zalka Máté utca

Mátyás király utca

Tázlár

278

Árpád utca

Árpád utca

Tázlár

278

Soltvadkerti utca

Soltvadkerti utca

Tázlár

302

Zrínyi Miklós utca

Zrínyi Miklós utca

Tázlár

303

Jókai Mór utca

Jókai Mór utca

Tázlár

321, 485

Hunyadi János utca

Hunyadi János utca

Tázlár

33/4,

Béke utca

Béke utca

Tázlár

339, 464

Széchenyi utca

Széchenyi István utca

Tázlár

358, 443

Petőfi utca

Petőfi Sándor utca

Tázlár

378, 424

Kossuth utca

Kossuth Lajos utca

Tázlár

398

Arany János utca

Arany János utca

Tázlár

506/1, 506/3, 506/2

Rákóczi utca

Rákóczi Ferenc utca

Tázlár

8

Templom köz

Templom köz

Tázlár

85

Kecskeméti utca

Kecskeméti utca

Tázlár

256

Névtelen utca

Nyárfa utca

Tázlár

113/25,

Radnóti utca

Radnóti Miklós utca

Névtelen utca

Deák Ferenc utca

Tázlár
Tázlár

elnevezéssel megegyező. A Tázlár belterület 113/112 hrsz-ú kifli alakú utca
Deák Ferenc utca lesz. A még be nem jegyzett közterület neveket jelen
határozat alapján kérjük nyilvántartásba venni.
Hatályát vesztik a képviselő-testület 115/1996, a 63/2003, a 180/2003 és a
6/2015. számú határozatai.
Lázár Antal képviselő: a lakcímkártyán sem szerepel az utónév?
Molnárné Pásztor Zsuzsanna fútanácsos: nem, mindenhol a leírt (hiányos) módon szerepelnek az
utcanevek, a Vizuál Regiszterben is.

7.

napirend: elnyert szociális tüzifa pályázat benyújtási idejéről döntés
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Bán Róbert László polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztést a határozati javaslatot
mindenki megkapta.
A Belügyminisztérium Tázlár Község Önkormányzatát szociális célú tüzelőanyag pályázat keretében
lágylombos tűzifa vásárlására vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az önkormányzat
BMÖGF/191-36/2021. iktatószámú támogatói okirat alapján a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag
pályázat keretében támogatásban részesült 176 erdei m3 lágylombos tűzifa vásárlására, 2.011.680,- Ft
erejéig. Ezen összeg mellé az önkormányzatnak önerőt is kell biztosítani, mely bruttó 1.270,- Ft/erdei
m3, összesen bruttó 287.376,- Ft. Mivel a tűzifát olcsóbban tudjuk beszerezni (bruttó 10.160,- Ft), mint
a pályázati kiírásban feltüntetett ár (bruttó 12.700,- Ft), így a 2021. évi támogatás keretén belül 226,28
erdei m3 tűzifát tud az önkormányzat vásárolni és kiosztani az arra rászorulók részére. A tűzifa
kiosztásának határideje: 2022. február 15. Van-e kérdés észrevétel?
Lázár Antal képviselő: kellene valami határidő, mert mindig későn megy ki a tüzifa.
Bán Róbert László polgármester: az idei évben is kb. két fordulóban születik majd döntés és csak 2022.
januárban tudják a szociális tüzifát ideszállítani, utána 2 héten belül kell kiszállítani.
Bán Róbert László polgármester: szavazásra bocsájtja a kérdést elfogadja e a képviselő-testület a
határozati javaslatot?
../2021. (...) Kt. számú
Határozati javaslat:
1.

Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/191-36/2021. iktatószámú
támogatói okirat alapján a szociális célú tűzifa támogatásra beérkező kérelmeket elbírálja, a
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX.29.) számú rendelete a
szociális ellátásokról rendelkezései alapján. A kérelmezők 2021. november 02. napjától
nyújthatják be kérelmeiket.

2.

Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatás
kiosztása kapcsán szükséges jognyilatkozatok megtételére.

103/2021. (X.27.) Kt. számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/191-36/2021. iktatószámú
támogatói okirat alapján a szociális célú tűzifa támogatásra beérkező kérelmeket
elbírálja, a Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX.29.) számú
rendelete a szociális ellátásokról rendelkezései alapján. A kérelmezők 2021. november
02. napjától nyújthatják be kérelmeiket.
2.

Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatás kiosztása kapcsán szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Bán Róbert polgármester
Végrehajtásért felelős: al/jegyző
Értesül:
titkárság, Molnárné Pásztor Zsuzsanna szociális ügyintéző

8./

napirend:

Homokhátsági

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Társulás

alapító

okirat

módosítás
Bán Róbert László polgármester: úgy látom érdemi változás nem történt a polgármester változások,
új teleülések kerültek a társulásba erről kellene dönteni.
Lázár Antal képviselő: A halasiak szállítják a szemetet mind a 82 településből?
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Bán Róbert László polgármester: nem, van több központ, Vaskúton, Csongrádon és Kiskunhalason.
Van-e kérdés észrevétel: Elfogadja-e a képviselő-testület a határozati javaslatot?
../2021 (...) Kt. számú
Határozati javaslat
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a ,,Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 5. számú módosítását
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás” tárgyú előterjesztést
és elfogadta azt az előterjesztéssel egyezően.
2. Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
104/2021 (X.27.) Kt. számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen, 0 nem 0 tartózkodik szavazattal
megtárgyalta a ,,Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodása 5. számú módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás” tárgyú előterjesztést és elfogadta azt az
előterjesztéssel egyezően.
2. Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:
A végrehajtásért felel:
Értesül:

9./

2021. december 8.
polgármester
al/jegyző
titkárság, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

napirend: Koraszülött Bál terem és eszközhasználat kérelem

Bán Róbert László polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy idén is kaptunk kérelmet, amelyben
kérte, hogy használhassák a termet, eszközöket, konyhát. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel?
Bálint István Gábor képviselő: mint láthatjuk, a szervező minden évben támogatta a bál bevételéből
két tázlári intézményt az óvodát és a bölcsődét. Úgy tudom a koraszülötteknek és szüleinek a
segítésére, úgy tudom van is megnyitott számla. Segítik az utazást is. Én abból az 1 millió forintból
tudnánk-e támogatni őket. Tudom, hogy ezt nem most lehet, de egy másik alkalommal.
Bán Róbert László polgármester: abból nem tudjuk, mert azt arra célra pályáztuk, de emiatt a
megmaradt önkormányzati forrásból van rá lehetőség.
Bálint István Gábor képviselő: Én javasolnék nekik a kért terem és eszközbérleten kívül 200.000.- Ft
anyagi támogatást is. Nem is tudunk másik ilyen szerveződést, aki ilyen támogatást nyújt, ezért is
gondoltam rá. Az eredeti gondolatom az volt, hogy a rendezvényekre nyert 1 millió forintból támogassuk.
Úgy gondoltam, hogy abból még lehet.
Bán Róbert László polgármester: abból már nem lehet.
Lázár Antal képviselő: mikor lesz ez a bál? Az arra lett bepályázva.
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dr. Szendrei Mária aljegyző: arra is van lehetőség, hogy holnaputánra összehívunk egy
rendkívülit, mindenkinek kiküldöm már a javaslattal és már akkor
Bán Róbert László polgármester: november 20-án lesz november 17-én lesz még testületi ülés, lesz
lehetőség anyagi támogatásról dönteni, akár akkor, akár később a számlájukra utalva. van-e további
javaslat. Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom a kérdést az alábbiak szerint:
Lázár Antal képviselő: Ha 20-án lesz a bál , akkor még 17-én tudunk róla dönteni.
Bán Róbert László polgármester: Ha nincs más észrevétel, akkor az alábbi javaslatról döntsenek,
kérem, kézfelemeléssel szavazzanak.
../2021. (...) KT számú
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. igen, .. nem, .. tartózkodik szavazattal
úgy határozott, hogy a Koraszülött Bál 2021. rendezvényhez 2021. november 20-án
ingyenes terem, asztal, szék használatot biztosít a szervezőknek.
2. Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

105/2021. (X.27.) KT számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
szavazattal úgy határozott, hogy a Koraszülött Bál 2021. rendezvényhez 2021.
november 20-án ingyenes terem, asztal és szék használatot biztosít a szervezőknek.
2. Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán Róbert László polgármester
Értesül: gazdálkodási vezető, Mártáné Czékus Györgyi és a kérelmező Müllerné Gregus Edina

10./

napirend: viziközmű rendszerek műszaki állapotának feltárására, problémák
feltárására pályázati forrásból együttműködés Baja város

Bán Róbert László polgármester: Baj küldte ezt az anyagot, kiküldésre került. Ehhez érkezett a Mátyus
Zoltán igazgatótól egy szakmai vélemény, amely most került kiosztásra. Akinek hozzászólása van,
kérem jelezze. Takó Gábor?
Takó Gábor alpolgármester: ezzel az a baj, hogy ez a kezdeményezés le fog pattani a Kormányról. A
kezdeményezés jó, szakmailag szükség lenne rá. Baja balos vezetésű válasz, ez vélhetően nem lesz
eredményes. A Kiskunvíz azért nem tudja beadni, mert ő nem tagja ennek a körnek, szakmailag minden
településen szükséges lenne.
Bán Róbert László polgármester: Ha nincs más észrevétel, akkor az alábbi javaslatról döntsenek,
kérem, kézfelemeléssel szavazzanak.
../2021. (...) KT számú
HATÁROZATI JAVASLAT
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1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. igen, .. nem, .. tartózkodik szavazattal
úgy határozott, hogy részt kíván venni a „viziközmű hálózatok átalakítására, viziközmű
rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” 2021. június 18-án
megjelent KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásban foglalt pályázaton önállóan, vagy a
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként a pályázaton,
amely az alábbi célterületeken teszi lehetővé pályázat benyújtását:
a) Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése, (90 %-os intenzitás)
b) Viziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései (70 %-os intenzitás)
c) Viziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása 100 %-os
intenzitás.
2. A felhasználói végpontokon tapasztalt vízminőségi problémák megszüntetése, illetve az
ivóvízrendszerek üzemeltetésére vonatkozó költséghatékonyság növelése érdekében
csatlakozna a Baján kidolgozott ütemtervhez, amennyiben folyamatos tájékoztatást kap.
3. Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
106/2021. (X.27.) KT számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
szavazattal úgy határozott, hogy részt kíván venni a „viziközmű hálózatok
átalakítására, viziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák
feltárására” 2021. június 18-án megjelent KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásban
foglalt pályázaton önállóan, vagy a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagjaként a pályázaton, amely az alábbi célterületeken teszi
lehetővé pályázat benyújtását:
d) Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése, (90 %-os intenzitás)
e) Viziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései (70 %-os intenzitás)
f) Viziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása 100
%-os intenzitás.
2. A felhasználói végpontokon tapasztalt vízminőségi problémák megszüntetése, illetve
az ivóvízrendszerek üzemeltetésére vonatkozó költséghatékonyság növelése
érdekében csatlakozna a Baján kidolgozott ütemtervhez, amennyiben folyamatos
tájékoztatást kap.
3. Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán Róbert László polgármester
Értesül: gazdálkodási vezető, titkárság, pályázati referens és Baja Város polgármestere
11./

egyebek, tájékoztatás Lázár-dűlő útépítés, Kiskuntor, kóbor kutyák,
nyomvonal megmaradása iránti kérelem Felsőtázlártól a Lázár-dűlő vonalán.

Bán Róbert László polgármester: Örömhíreink:
Megszületett a 18. újszülött 2021-ben
név: Szakál Szabolcs
szül: 2021.10.03
édesanyja neve: Pruszkai Györgyi
édesapja neve: Szakál Ferenc
cím: 6236 Tázlár, Petőfi utca 8
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Megszületett a 19. újszülött 2021-ben
név: Kószó Ádám
szül: 2021.10.04
édesanyja neve: László Márta
édesapja neve: Kószó Gábor
cím: 6236 Tázlár, Mátyás király utca 7
Megszületett a 20. újszülött 2021-ben
név: Lévai Maja
szül: 2021.10.14
édesanyja neve: Fodor Lívia
édesapja neve: Lévai Csaba
cím: 6236 Tázlár, Kecskeméti utca 23. tázlári kisbaba.
A Lázár dűlő útépítéssel kapcsolatban megkérem aljegyző asszonyt ismertesse a történéseket:
dr. Szendrei Mária aljegyző: egy levél érkezett Gazdag Zoltánnak, hogy az őshonos fák miatt
vélhetően szükséges lesz eljárás lefolytatása. Megkerestük a TRE módosítását végző mérnököt. Ő azt
írta, hogy a 0108/5 hrsz-tól már nem felel meg a HÉSZ előírásainak.
Takó Gábor alpolgármester: az messzebb van, mint ahol az út épül, nem érinti az építendő út
nyomvonalától. Egy tervező villanyoszlopokat tervezett az út nyomvonalára és természetvédelmi
területen kellen oszlopot ásniuk. Ezt követően kérdéseket tettem fel az erdővédelmi hatóságnak, de azt
kérték személyesen menjek be egyeztetni. Akkor elmondták, hogy különösebb akadályt nem látnak. az
erdő kivonása hektáronként 2 millió Ft és a pontos négyzetméter szerint számolják ki.
Nagyajtai Mihály képviselő: kettő dolog: az egyik a természetvédelmi hatóság leveléhez. Én úgy
látom, hogy a nyomvonalon nincs is olyan fa, amit védeni kellene, a nemes nyár-t nem védik. Ők
segítenének ebben. Somogyi Istvánnak hívják. Az erdővel kapcsolatban pedig erdőként van
nyilvántartva, de ott nincs is fa, ezért ott ahol nincs fa, ott nem kell kifizetni az erdő kivonás díját. Kb.
30-40-50 ezer Ft eljárási díj van, az eljárást le kell folytatni, de nem kell fizetni, mert közcélú fejlesztést
szolgál, önkormányzat esetében nem kell mást fizetni.
dr. Szendrei Mária aljegyző: nekem pontosan megmondták a díjat 60.000 Ft eljárási díj és a két érintett
hrsz miatt 2x7.000 Ft. Tudja, a kerékpárútnál nem jelentettük be előre, ott sem volt fakivágás. Fontos,
hogy az önkormányzat bejelentheti.
Nagyajtai Mihály képviselő: az eljárást mindenképp le kell folytatni előzetesen.
Bán Róbert László polgármester: beszéltem Molnár Béla és a Dúl családdal annak érdekében, hogy
Molnárék szeretnék, ha az út visszakerülne az eredeti nyomvonalába, szeretnék bekeríteni a
területüket. A Dúlék arra hivatkoznak, hogy ha esik az eső, vagy feljön a tó vize, akkor ott nem lehet
közlekedni.
Lázár Antal képviselő: ott véget ér az út, nincs tovább.
Bán Róbert László polgármester: megnéztük, ott derékszögben ki lehet kerülni ki van karókkal jelölve,
de ott van egy kis erdős rész, ahol sok fát ki kellene vágni. A Molnárék azonnal el akarták keríteni. Addig
kértem a türelmüket, ha 50 évig jó volt, akkor várják meg, hogy az önkormányzat valami megoldást
próbáljon keresni.
Beleér a természetvédelmi területbe, de fel kell hívni Halasi lcit, mennyiért szedi ki a fákat, nem kis
költség lesz. Pénteken jött be egy kérelem sok aláírással, amelyet környezetvédelmi okokkal
támasztották alá. Kértek véleményt a környezetvédelemtől.
dr. Szendrei Mária aljegyző: a jog a Molnárék mellett áll egyenlőre, ha az utat természetvédelmi
területen kellene kialakítani, ahhoz a természetvédők nem biztos, hogy hozzájárulnak. ugyanakkor, ha
lezárják a jelenlegi utat, akkor az önkormányzat nem tudja az úgynevezett alapszolgáltatásokkal elérni
az ott lakókat, amely kötelező alapfeladata.
Székhely: 6236 Tázlár, Templom köz 2. Telefon: 06-78-455-140, Email: polgarmester@tazlar.hu
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Nagyajtai Mihály képviselő: ideiglenes út ők bármikor megszüntethetik, a feltöltés is sok pénz, itt a
környezetvédők mondják ki az utolsó szó. Ők ott vettek egy területet, amit akkor polgármester nem
küldted ki.
Bán Róbert László polgármester: a jegyző nem küldte ki. a legjobb lenne kisajátítani, mert a Molnárék
valószínüleg eladni nem akarják.
Nagyajtai Mihály képviselő: ha a környezetvédők nem engedik, akkor ki lehet sajátítani.
Bálint István Gábor képviselő: úgy gondolom, hogy elsődlegesen a tázlári emberek érdekeit kell
szolgálni. ha csak egy ember is van, aki nem tudja az útlezárás miatt a földjét megközelíteni, az már
elég indok. A másik az átjárást biztosítani kell akkor is.
dr. Szendrei Mária aljegyző: ez szolgalmi jog

Bálint István Gábor képviselő: a harmadik megoldás a kisajátítás lenne, de mindenképpen a tázláriak
érdekeit tartsuk szem előtt. Köszönöm.
Lázár Antal képviselő: mióta az önkormányzaté az út? A rendszerváltás óta? Ha több, mint 15 év,
akkor elbirtoklás a megoldás, az ügyvédet nekünk kell fizetni, de olcsóbb, mint a kisajátítás.
Bán Róbert László polgármester: én is erre hajlok, de hogy ne veszítsenek földet felajánlunk nekik
önkormányzatit, ahelyett a földdarab helyett.
Nagyajtai Mihály képviselő: én is azt javaslom, hogy előtte egyeztessünk velünk és ha eredménytelen,
akkor az elbirtoklás kevesebb költséget okozna. Hátha hajlandóak a kompromisszumra. Ezt a területet
eddig sem hasznosították, nem tudják hasznosítani. Meg kell várni mit írnak le a természetvédők.
Bálint István Gábor képviselő: mekkora ez a terület?
Bán Róbert László polgármester: kb. 2000 m2.
Nagyajtai Mihály képviselő: ennek az egésznek a két család közötti vita az oka.
Takó Gábor képviselő: az út azért nem folytatható Felsőtázlár felé, mert ott is Molnár tulajdonok
vannak.
Nagyajtai Mihály képviselő: ha már az útnál járunk aljegyző asszonytól elhangzott, hogy jogtalan volt
a szavazás Lázár úré és az enyém is, mert érintettek voltunk. Mötv. 49. § beidézve, az út az
önkormányzaté, ezért nem vagyunk érinettek. nem volt szabálytalanság. Az nem ér véget, az
elágazással.
dr. Szendrei Mária aljegyző: szabálytalant mondtam. Kértem állásfoglalást a törvényességtől. A
magam részéről úgy gondolom, hogy érinettek. Ha megyünk Fischerbócsára az egy közút, bárki
használja, de ez az út ott fog véget érni, azok használják csak, akiknek ott van földje. Én így értelmezve
gondolom. Ez a beruházás az ingatlanárakat meg fogja emelni. Ezért kértem állásfoglalást. Ha
megérkezik akkor tájékoztatok. Én azt mondtam, hogy az eljárás volt szabálytalan, ezért mondtam, hogy
szabálytalan. Ha hibázok elismerem, nyilvánosan is.
Nagyajtai Mihály képviselő: akkor miért nem szólt, amikor a Bánné Zsuzsi tartózkodott, akkor a
polgármester is érintett, de akkor nem szólt, csak a mi esetünkben, ezt nehezményezem.
Bálint István Gábor képviselő: tájékoztathatom-e az érinettet arról mi történt itt a testületi ülésen.
dr. Szendrei Mária aljegyző: igen, ez egy nyilvános ülés, mindenről lehet beszélni.
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Nagyajtai Mihály képviselő: ha tudnánk valaki olyan ügyvédet, aki elbirtoklásban benne van, ezt
kellene ügyvédtől megkérdezni, melyik lenne a legjobb megoldás, több mint 15 éve a tulajdonukban van
és nem hasznosították. Talán 30 éve is az ő tulajdonukban van.
Lázár Antal képviselő: köszönöm aljegyző asszonynak, hogy felvilágosított, hogy mi azért akarunk
utat építeni, mert az ingatlan ára feljebb megy, lehet, hogy ez is benne van, szeretném jegyzőkönyvbe
rögzíteni, hogy a felajánlásomat visszavonom, csak kisajátítás lehet. A Misi is felajánlotta a területeit,
de neki nem kell semennyit sem adnia.
Bán Róbert László polgármester: Idősek Napja és a Kiskuntor november 13-án pályázatból fogjuk
fedezni a költségeket, az önkormányzat konyha főz a pályázathoz. Készülnek Tázlár címerek
kerámiából.
Kóbor kutya téma: a bejelentést megelőzően már reggel megbeszéltük, hogy figyelni kell őket, lehetőleg
valahova bezárni, mert többször kihivtuk a sintért és üresen mentek vissza, csapdákat is helyeztünk ki,
fogott is kutyát, felkerestük azokat a tulajdonosokat, akiké vélhetően a kóbor kutya volt, de nem ismerték
el, történtek intézkedések. Ennek ellenére továbbra is vannak kóborló ebek. A gazda jelentkezett érte,
költségtérítés ellenében. Előtte ki volt írva, tájékoztattuk a lakosságot, hogy ha a kutya az utcán kószál,
akkor elvitetjük.
Lázár Antal képviselő: külterületen is vannak,
Nagyajtai Mihály képviselő: igen, több birkát is megöltek a kutyák, és miután hazamentek a gazdájuk
letagadta, hogy ők öltek volna, csak ettek a húsból.
Bálint István Gábor képviselő: a kutyakérdés nagyon nehéz ügy, én nagyon vigyázok a kutyámra,
mégis ki tud szökni, azóta róka nem vitt el állatot, sportolok is, de lefotózni nem tudtam a kóbor ebet.
Sok kóbor kutya van, lehet, hogy csak itt kirakták őket.
Nagyajtai Mihály képviselő: az elmúlt évben nálunk is ki tudtak szökni a kutyák, mert lopták a
kukoricát, utána ez megszűnt, noha nagyon rafináltan végezték ketten.
Bán Róbert László polgármester: a Rozmaring Asszonykórus pályázata nyert az Árpád utca 8. belső
helyiségeinek a kialakítása, használhatóvá tételéhez 5.9 millió forintot. A kutya-macska pályázat is nyert
880.996.- Ft-ot. Fásításban segítene a Napelempark, adnák a facsemetét. Ha van ötlet szivesen venné.
Bánné Égető Zsuzsanna képviselő: iskola, óvoda, bolcsőde udvarba lenne javasolt ültetni.
Bálint István Gábor képviselő: a Vásártérre is jó lenne egy kis árnyék. A másik szelektív
hulladékszigetek nincsenek rendszeresen ürítve, ami mellette van a kóbor kutyák kibontják és nem szép
látvány.
Nagyajtai Mihály képviselő: szeretnének még egy napelemparkot Tázláron, mi ennek az
eljárásrendje, fognak jelentkezni polgármester úrnál.
dr. Szendrei Mária aljegyző: nekem megvan a tervező nő telefonszáma, szívesen megadom. Előtte
javasolt a képviselő testületnek kiemelt beruházási területnek javasolt előzetesen nyilvánítani
Lázár Antal képviselő: alpolgármester úr családjának van egy 5 fás elmaradása, ott nem lesz locsolva,
inkább az önkormányzat adjon nekik helyet, és oda beültetik.
Nagyajtai Mihály képviselő: a piac környékén magasan lett kivágva egy nyírfa, jobb lenne levenni.
Néhány a járdára benyúló ágakat le kellene gallyazni.
Bánné Égető Zsuzsanna képviselő: lehet egy cserép virágot kellene
Bán Róbert László polgármester: van-e valakinek hozzászólása? ha nincs akkor köszönöm a részvételt
a képviselő-testület ülését berekesztem.
Tázlár, 2021. október 27.
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Bán Róbert László
polgármester

Bálint István Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Szendrei Mária
aljegyző

Mayer Ferenc
jegyző

Molnárné Pásztor Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető
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