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Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § /4/ bekezdése alapján Felsőlajos közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: 
 
Beszámolómban a település 2007 év I.-VII. és 2008. év I.-VII. hó bűnügyi és közrendvédelmi 
eredményeiről fogom Önöket tájékoztatni. 
 
Az őrs illetékességi területe a községén kívül még további öt településre terjed ki, amelynek nagysága 
megközelítőleg 42000 hektár, a lakosság száma kb 23500 fő. A települések kiterjedt tanyavilággal 
rendelkeznek, ahol 3000 tanyaépület található, melynek csak a 40 %-a a lakott. Feladatainkat és 
munkánkat tekintve ez meghatározó jelentőségű. 
 
Rendszeresített létszámunk 28 fő, mely ténylegesen az alábbiak szerint alakult: 
 
A 2008. január hónaptól bevezetett központi státuszgazdálkodás eredményeként 1 fő őrsparancsnok 
közrendvédelmi helyettesi és 1 fő tiszti nyomozói státusz került elvonásra, mivel azok az év elején 
nem voltak betöltve. Ez a későbbiekben problémát okozhat.  
 
A parancsnoki állományból az őrsparancsnok bűnügyi helyettese 2008. január 1-jei hatállyal saját 
kérelmére áthelyezésre került a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra. Ezen feladatokat a továbbiakban - 
megbízás alapján - a korábban nyomozói beosztást betöltő Laczkó Balázs r. hdgy. úr látja el. 
 
A vizsgált időszakban a szolgálatos állományból 4 fő nyugállományba vonult, míg 3 fő saját kérésre 
más alegységhez került áthelyezésre. A távozók közül 6 fő Lajosmizsén teljesített szolgálatot. Az 
általunk feladott pályázatok és személyzeti munka eredményeként  3 járőr és 2 körzeti megbízott 
munkába állítását sikerült elérnünk, mellyel a távozók hiányát sikerült valamelyest kompenzálnunk. 
Problémát okoz, hogy szeptember hónapban a Kerekegyházi KMB Csoportvezető, majd december 
végén 1 „lajosmizsei” járőr szintén elhagyja az őrs állományát, más rendőri szervekhez kerülnek 
áthelyezésre. A csoportvezető pótlását reményeink szerint meg tudjuk oldani, de a járőri beosztás 
betöltésére nincs lehetőségünk. A bűnügyi munka terén sikerült ez év augusztusától hadrendbe állítani 
egy agilis, fiatal nyomozót, aki a Dabasi Rendőrkapitányságról érkezett.   
 
A létszámhelyzet és a feladatok megoldására tekintettel célunk az őrs ügyeletének megszüntetése, 
mellyel további rendőri létszámot - 5 főt - lehetne a közterületi munkára vezényelni. Ezen megoldás a 
megyében már több rendőrőrs tekintetében bevált, de az állampolgárok felé történő szolgáltató 
tevékenységük nem csökkent. 
 
A fentiekből adódóan a beszámoló napján az őrs hadra fogható létszáma 26 fő, melyből 20 fő teljesít 
ténylegesen szolgálatot a városban. Ez 2 fő parancsnokból, 5 fő ügyeletesből, 2 fő nyomozóból, 4 fő 
körzeti megbízottból, valamint 7 fő járőrből tevődik össze.  
 
Gépjármű parkunk 3 db Skoda Oktáviából, 1 db alapítványi tulajdonú Daewoo Kalosból, 1 db Yamaha 
250 motorkerékpárból, 2 db Derbi segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll. A 
beszámoló készítésének idején az egyik Skoda gépkocsival már csak 500 km-t tehetünk meg, mivel az 
a maximális ( 90.000 km ) futásteljesítését elérte. Ezen jármű pótlására jelenleg nincs lehetőség, az 
helyett másikat nem kapunk. 
 
A gépkocsik üzemanyaggal történő ellátása továbbra is nehézségekkel jár, mivel a rendőrség nem tud 
megfelelő javadalmazást a rendelkezésünkre bocsátani, mellyel maradéktalanul bejárhatnánk az 
illetékességi területünket. Ennek következtében jelentős mértékben támaszkodunk az önkormányzatok 
által felajánlott adományokra.   
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy támogatta az őrs 
üzemanyaggal történő ellátását. 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A továbbiakban ismertetném Felsőlajos közrend- és közbiztonsági helyzetét. 
 
A község közlekedési és közbiztonsági helyzetének alakulását továbbra is jelentős mértékben 
meghatározza annak földrajzi fekvése, úthálózata, a környező városok, települések adottságai, a 
lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetőségei, melyek sok esetben kedvezőtlenül hatnak 
az itt élők szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegű, nem állandóan lakott tanyák, hétvégi házak 
védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy forgalmú úthálózat ( M-5 autópálya, 5-ös 
főút, 5211, 5202 és a 4806-os utak ), a környező, bűnügyileg fertőzött városok, települések ( 
Kecskemét, Kunszentmiklós, Örkény, Dabas ) közelsége, valamint az utazó bűnözők tevékenysége a 
munkák eredményességét jelentősen megnehezíti.  
 
Nem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, mellyel az 
áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek ( zárak, riasztók, 
nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint a lakosok egymás iránti 
felelősség vállalásával a bűncselekmények megelőzhetőek lennének. Az oda nem figyelés, hanyagság 
és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a bűnözői elemek tevékenységének. 
 
Természetesen a bűncselekményeket elősegítő okok kiküszöbölésében a rendőrségnek is jelentős 
szerepe van, elsősorban propaganda tevékenység útján, de ide kell sorolni a rendszeres szűrő-kutató 
ellenőrzéseket, demonstratív jellegű akciókat is.  
 
Felsőlajos illetékességi területén 2006. évben 7, 2007. évben 19, 2007. év I-VII. hónapban 12, míg 
2008. I-VII. hónapban 9 esetben vált ismerté bűncselekmény elkövetése ( 1. számú melléklet ). A 
vizsgált időszakban a korábbiakhoz képest jelentős változás nem történt. A lakosság szubjektív 
biztonságérzetét negatív irányba befolyásoló tényezőkre, mint a nagy létszámú külföldi munkavállalók 
jelenlétére, vagy a fiatalkorúak deviáns és antiszociális viselkedésére a saját eszközeinkkel nem 
tudunk minden esetben sikeresen hatni, ahhoz kellenek a társszervek, más hatóságok, valamint az itt 
élők áldozatos munkája, segítsége is. 
 
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 0-ról 1-re emelkedett, mely 
egy tartás elmulasztásának cselekményéből adódott. Az önkormányzat Családsegítő Szolgálatával 
szoros együttműködésben állunk, a munkánk során felmerülő problémákat minden esetben sikerült 
megoldanunk. 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma nem változott ( 1-1 ). Május 10-én az éjszaka folyamán egy 
kecskeméti illetőségű fiatalkorú személy társaival az Iskola utca egyik lakóházánál italozott, majd az 
arra járőrszolgálatot ellátó járőrautó szélvédőjére felugorva azt összetörte. Ezt követően megpróbált a 
helyszínről elmenekülni, de ittassága folytán erre nem volt lehetősége. Az elkövető ellen az eljárást 
bíróság elé állítás keretében folytattuk le, mely során felfüggesztett büntetést kapott. Meg kell 
jegyeznem, hogy a helyi fiatalokkal italozó elkövetőnk nevét azok nem is ismerték, csak annyit tudtak 
róla, hogy egy középiskolába járnak.  
 
Problémát okoz, hogy a községben élő egyes fiatalkorúakra a szülők nem fordítanak kellő figyelmet. 
Azok a központi parkban alkoholt fogyasztanak, ezután már nem tanúsítanak elfogatható magatartást, 
melynek egyik következményeként az ott lévő lámpatesteket megrongálták. Az ügy jelenleg is 
folyamatban van. 
 
A vagyon elleni jogsértések száma 7-ről 8-ra emelkedett.  
 
Több esetben sikerült az elkövetők kilétét megállapítani, mint a gázolaj, a motoros fűrész, a karám és 
az arany ékszerek ellopása során. Jelenleg is folyamatban van egy kocsmai garázdaság és egy 
sikkasztás felderítése.  
 



 6 

Megnyugtató, hogy a vizsgált időszakban a község területén kiemelt bűncselekmény nem történt. 
 
Jelenleg még nem érzékelhető, de a földrajzi fekvésből és egyéb más körülményekből adódóan 
nagyobb számban várható az átutazó bűnözők megjelenése a község illetékességi területén. 
Lajosmizsén ez már jól megfigyelhető. 
 
2007. november 1-től ismételten az őrs hatáskörébe került az M-5-ös autópálya, valamint annak 
műintézményei. Februárban 4 román állampolgár őrizetbe vételére és előzetes letartóztatására került 
sor, mivel a parkolókban vagyon elleni bűncselekményeket követtek el. Ezen visszacsatolás jelentős 
plusz terhet jelent számunkra, mivel fokozott jelenlétet kell biztosítanunk. 
 
Január végén egy délelőtt alatt 8 bolti tolvajjal szemben jártunk el, akik a helyi nagy forgalmú 
boltokban követtek el lopásokat. Ez két egymástól független társaság volt, akik visszatérően jártak 
Lajosmizsére. Származásukat tekintve budapesti, kunszentmiklósi és tasi lakosok voltak.  
 
Március hónapban egy jelentős kárértékre elkövetett betöréses lopás során új módszert, az ún. ablak 
égetést alkalmazták a tettesek, mely országosan is nagyon ritka. Ezen elkövetői kör sem a városhoz 
kapcsolódott. 
 
Az emberek jóhiszeműségét és naivitását kihasználva egy esztergomi nő több csalást követett el a 
város területén, mely során másokra hivatkozva vett át nagyobb pénzösszegeket. Az elkövetőt sikerült 
egy pénzátvétel során elfogni.  
 
Gépkocsi feltörések és betöréses lopások elkövetői között 5 miskolci, 2 kecskeméti, 2 gyáli és 2 
monori illetőségű lakossal szemben jártunk el.  
 
Az általános lopásokon belül egyre nagyobb számban történnek fémlopások, mivel lebukás esetén a 
büntetés nagysága elenyésző az eltulajdonított áru értékéhez képest. A vas hulladék kg-onkénti 
felvásárlási ára 40-80 Ft. között mozog. Többször sikerült az elkövetők személyének kilétét 
felderíteni, az ellopott fémet minden esetben már a felvásárlóktól foglaltuk le. Jelenleg is folytatunk 
eljárást egy több millió forint kárértékű lopás kapcsán, melyben az elkövetők lajosmizsei és őrkényi 
lakosok. Az eltulajdonított tárgyakat egy Kecskeméten legálisan üzemelő átvevő helyen találtuk meg.  
 
 
Egyre komolyabb gondot okoz a külföldi állampolgárok által elkövetett kisebb-nagyobb jogsértések 
megelőzése, felderítése. 2001. évben a rendőrség hatásköréből kivették a külföldi személyekkel 
kapcsolatos ellenőrzési jogosultságokat, lehetőségeket, melyet a továbbiakban a BÁH regionális 
igazgatóságai láttak el. Az ún. fekete munkásokkal és az azokat elszállásoltatókkal kapcsolatosan a 
Munkaügyi Felügyelőség és a helyi önkormányzat jegyzője bír intézkedési jogosultsággal, illetve 
kötelezettséggel. 2007. januárjától Románia uniós tagállammá vált, állampolgáraival kapcsolatosan az 
intézkedési lehetőségeink tovább nehezültek, az országban történő jogszerű tartózkodásukat 
ellenőrizni nem lehetséges.  
 
A lajosmizsei önkormányzattal közös szálláshely ellenőrzésekbe kezdtünk, melynek kézzel fogható 
eredményei még váratnak magukra. Ezen személyek jelenléte, életvitele, öltözete, magatartása 
félelmet kelt a helyi lakosokban, mely a biztonságérzetüket negatív irányba befolyásolja. 
 
Az itt lakó és már-már letelepedett külföldiek közül 2 főt vettünk februárban előzetes letartóztatásba, 
mivel 19 rendbeli bűncselekményt követtek el. Ezek között lakásbetörések, temetői kegytárgy lopások, 
valamint légkábel lopások szerepeltek.  
 
2 fő ellen van jelenleg is folyamatban eljárás emberölés kísérlete, valamint életveszélyt okozó testi 
sértés elkövetése miatt. Az előbbi a volt feleségét, míg az utóbbi a szállásadóját szúrta meg késsel. 
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A külföldi vendégmunkások által elkövetett jogsértések felderítését nagyban megnehezíti, hogy 
személyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkezünk információval, azok a 
szálláshelyüket, munkaadójukat folyamatosan változtatják. 2007. január óta a határregisztrálásuk 
pedig megszűnt.  
 
Az idei évben is nagyban segítette munkánkat Csordás László polgármester úr által szervezett, helyi 
lakosokból álló, polgárőri feladatok ellátására szerveződött baráti társaság. Eredményeink nagy 
mértékben az Ő áldozatos tevékenységüknek is köszönhető, hiszen havonta 10-15 alkalommal látunk 
el közös éjszakai járőrszolgálatot a község bel- és külterületén. Együttműködésünk példa nélküli, rájuk 
a nap bármely szakában támaszkodhatunk.  
 
A közös munka eredményességét is jól tükrözi, hogy a hasonló földrajzi elhelyezkedésű településeken 
az ezer főre eső bűncselekmények száma miként alakult ( 2. számú melléklet ). 
 
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a községre gyenge bűnügyi 
fertőzöttség jellemző. Célunk, hogy erről a szintről negatív irányba ne mozduljunk el valamint, hogy 
tovább csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen törekvéseinkhez a kapitányság 
vezetése a rendelkezésre álló anyagi, technikai és személyi feltételeket megpróbálja biztosítani, de 
nem érhetünk el tartós eredményeket a helyi társszervek hathatós segítsége nélkül. Tovább kívánjuk 
fokozni a helyi önkéntes segítőkkel a közös szolgálatokat, valamint még szorosabb és naprakészebb 
kapcsolatot kívánunk kialakítani a helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. 
 
 
Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi adatokat, valamint ez irányú tevékenységünk 
eredményének alakulását Felsőlajos és az őrs illetékességi területén.  
 
A közbiztonsági mutatók vonatkozásában ( 3. számú melléklet ) a korábbi évhez hasonlóan most is 
tapasztalható növekedés és visszaesés is. Továbbra sem a statisztika mesterkélt évenkénti növelése a 
célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és célirányos, problémamegoldó és 
segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az évben is alaposak és körültekintőek, mely 
esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során 
a hatályos jogszabályi normákat minden esetben maradéktalanul betartjuk.   
 
Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a zéró 
toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan ülnek 
felelőtlenül ittasan a volán mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki.  
 
Ezek figyelembevételével a szolgálatos rendőrök szűrő-kutató tevékenységük során kiemelten kezelik 
az ittasságot. Az ittas szabálysértők ellen kezdeményezett feljelentéseink száma 105-ről 113-ra, míg az 
ittas vétségi alakzatot megvalósító jogsértések 34-ről 18-ra változtak. 
 
Ezentúl is minden pénteken és szombaton megerősített éjszakai járőrszolgálat ellátására kerül sor, 
mely során fokozott ellenőrzést tartunk a környék szórakozóhelyein, kocsmáiban. Ennek 
eredményeként csökkentek a hétvégi éjszakai randalírozások, továbbá területünkön nem történt 
úgynevezett “diszkóbaleset”. Ezen tevékenységünkben is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség.  
 
A vizsgált időszakban 60, míg a korábban 99 esetben tartottunk nagyobb rendőri erő igénybevételével 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akciót az őrs illetékességi területén.  
 
Az előző évhez hasonlóan a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint az 
OMMF Délalföldi Régió Igazgatóságának Munkaügyi Felügyelőség munkatársaival közös akciókat 
hajtottunk végre, mely során az őrs illetékességi területén található vendéglátó helyiségeket, 
munkahelyeket ellenőriztük le. Az akciók eredményeként több szabálysértést sikerült feltárni. Ezen 
összehangolt tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. 
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2008. I-VII. hónapban is fokozottan kezeltük a bel- és külterületek tisztaságának megőrzését. A 
szemeteléssel kapcsolatos probléma kiemelten inkább a kocsmák, boltok, illetve a fiatalok által 
kedvelt központi parkban merült fel. A gyalogos szolgálatot teljesítő járőrök amennyiben a szemetelés 
tényét észlelik az intézkedéseket rögtön megteszik. A helyszínbírságok kiszabására nagy többségben 
az 5-ös számú főút parkolóiban került sor, amikor a rendőr tetten érte a szemetet kirakókat. 
 
2007. októberében és 2008. áprilisában 16 rendőrrel és 12 polgárőrrel részt vettünk a szemétgyűjtési 
akciókban, mely során a Lajosmizse és Felsőlajos közötti útszakaszt tisztítottuk meg. 
 
A községben megtartott Falunap biztosítása az őrs állománya által megtörtént, mely során rendőri 
fellépést igénylő események nem történtek. A rendezvény helyszínére érkező nemkívánatos személyek 
szűrését elvégeztük, így a szórakozó lakosság nyugalmát semmi sem zavarta meg. 
 
Felsőlajos illetékességi területén a vizsgált időszakban nem következett be közlekedési baleset.    
 
A korábbi évnek megfelelően a gyermekbalesetek megelőzése érdekében - lehetőségeinkhez mérten - 
a tanítási napok reggeli és déli óráiban forgalomellenőrzést végzünk az iskola környékén. A helyi 
iskola minden korosztálya részére közlekedési ismereteket, valamint május hónapban a nyár 
veszélyeire felkészítő oktatásokat tartottunk.  
 
A gyermeknapon, valamint a Falunapon bemutattuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
Mobil KRESZ parkját, mely a gyermekek körében nagy sikert aratott.    
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
L a j o s m i z s e, 2008. augusztus 21. 
 
 

Tisztelettel: 
 
                                                                Tarnóczy László r. alezredes sk. 
                                                                 őrsparancsnok 
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1. számú melléklet 
 
 

Felsőlajos község területén ismerté vált bűncselekmények alakulása ( ORFK adatok ) 
 
 

ISMERTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK FELSŐLAJOS 
KÖZSÉG TERÜLETÉN 

2007. 
év 

2007.I
-VII. 

2008. 
I-VII. 

    
SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 2 0 0 
SÚLYOS TESTI SÉRTÉS  2 - - 
    
KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK 3 2 0 
KÖZÚTI JÁRMŰ ITTAS VEZETÉSE  2 1 - 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA ELLENI  1 1 - 
    
A HÁZASSÁG, CSALÁD, IFJÚSÁG, NEMI ERKÖLCS 
ELLENI BCS-K 

0 0 1 

TARTÁS ELMULASZTÁSA  - - 1 
    
KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 2 1 1 
VISSZAÉLÉS LŐSZERREL V. LŐFEGYVERREL 1 1 - 
KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS 1 - - 
GARÁZDASÁG - - 1 
    
VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 12 9 7 
LOPÁS  7 5 5 
BETÖRÉSES LOPÁS  2 2 1 
RONGÁLÁS  1 1 1 
CSALÁS  2 1 - 
    
ÖSSZESEN: 19 12 9 

 
 
 

Az őrs bűnügyi felderítési eredményessége 
 
 
 
  

Befejezett 
nyomozások: 

Ebből 
ismeretlenként 
indult: 

Felderített 
bűncselekmény: 

Felderítési 
eredményesség: 

2006. év 365 325 213 65.5 % 
2007. év 556 517 419 81 % 
2007. I-VII. 471 441 375 85 % 
2008. I-VII. 204 182 128 70 % 
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2. számú melléklet 
 
 

Felsőlajos község és a környező települések ezer főre eső bűncselekmény adatai ( ORFK 
adatbázis ) 

 
2006. év 

 
Helység Összes 

bűncselekmény szám 
Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 
száma 

Felsőlajos 7 7 
Lajosmizse 281 24,1 
Kerekegyháza 105 17 
Ladánybene 20 11,6 
Kunbaracs 5 7,5 
Fülöpháza 15 15,6 

 
2007. év 

 
Helység Összes 

bűncselekmény szám 
Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 
száma 

Felsőlajos 19 19,17 
Lajosmizse 556 49,79 
Kerekegyháza 65 10,44 
Ladánybene 36 20,72 
Kunbaracs 5 7,27 
Fülöpháza 16 17,41 

 
2007. I-VII. hó 

 
Helység Összes 

bűncselekmény szám 
Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 
száma 

Felsőlajos 12 12,2 
Lajosmizse 433 37,2 
Kerekegyháza 37 6 
Ladánybene 28 16,3 
Kunbaracs 3 3 
Fülöpháza 12 12,5 

 
2008. I-VII. hó 

 
Helység Összes 

bűncselekmény szám 
Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 
száma 

Felsőlajos 9 8,87 
Lajosmizse 197 17,64 
Kerekegyháza 28 4,53 
Ladánybene 18 10,62 
Kunbaracs 5 7,48 
Fülöpháza 5 5,59 
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3. számú melléklet 
 

A Lajosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói 
 
 

 2006. év 2007. év 2007.    I-
VII. 

2008.    I-
VII. 

Igazoltatott személyek száma 11.276 8816 5237 4882 
Elfogások száma 110 104 69 66 
Előállítások száma 214 183 122 148 
Elrendelt elővezetések száma: 72 104 55 54 
 - ebből végrehajtott                         32 40 21 16 
Ittas vezetés (bűnügy) 35 44 34 18 
Szabálysértési feljelentések 
száma: 

538 540 358 347 

- fk.kiszolg.szeszes itallal 1 - - 110 
- kiemelt közlekedési 186 177 110 101 
- ittas vezetés 123 160 105 113 
Helyszíni bírság fő / Ft. 
 

1.893 / 
2.964.000 

892 / 
2.792.000 

609 / 
1.993.000 

484 / 
2.686.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


