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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. január 15-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (BudapestX., Szent László tér 29. földszint 
20. számú tanácskozó) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Somlyó dy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Pluzsik Gábor, Gerstenbrein György, Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság tagja 
Mustó Géza Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
külföldön való tartózkodás 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Dr. Szüts Korinna 
Dr. Korpai Anita 
Ventzl József 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 

aljegyző 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály képviseletében 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Elmondja, hogy mivel a tárgyalóban nem 
alkalmazható szavazatszámláló gép, az SZMSZ 63. § (1) bekezdése alapján a szavazás 
kézfeltartással fog történni. 

Jelzi, hogy a kiküldött meghívóban 2. sorszámmal jelölt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés nem került benyújtásra. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [1/2019. (I. 15.)]: 

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 
összegének módosítása (32. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapítása (9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (30. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 
módosítása (36. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről (13. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (15. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

7. A lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő határozatokról (10. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 1-11. havi várható 
likviditási helyzetéről (34. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (23. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (24. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. A Budapest X. kerület, Maglódi út 105/8 D. épület földszint 41. szám alatt lévő lakás 
elidegenítése (25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség Civil 
Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adása (33. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/ A-B szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének felmondása (35. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

14. A BKV Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

15. László Ágnes közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (14. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

16. Marton Edvárd Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (16. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő : D. Kovács Róbert Antal polgármester 

17. A HUNGAROPHARMA Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott kérelme (26. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

1. napirendi pont: 
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 

összegének módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy az előterjesztők a költségvetési előkészítő tárgyaláson vannak, 
így nem vesznek részt a mai bizottsági ülésen. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 32. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal „A Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész összegének módosításáról" szóló 32. számú 
előterjesztésttámogatja [2/2019. (I.15.)]. 

Somlyódy Csaba és Varga István megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 9. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapításáról" szóló 9. számú előterjesztést 
támogatja [3/2019. (I. 15.)]. 
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3. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Megjegyzi, 
hogy örömmel olvasta az előterjesztésben, hogy a tavalyi év során 600 millió Ft pluszbevételre tett 
szert az Önkormányzat. Javasolja elfogadásra az anyagot. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, 
hogy a Bizottság hozza meg döntését a 30. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Fővárosi Önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet véleményezéséről" szóló 30. számú előterjesztést támogatja [4/2019. (I. 15.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 36. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosításáról" szóló 36. számú előterjesztést 
támogatja [5/2019. (1.15.)]. 

5. napirendi pont: 
Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy továbbra is kap-e az Egyesület ingyenesen az Önkormányzattól 
egy helyiséget? 

Hegedűs Károly: Igen, azt a területet kapják meg ingyenes használatba a Maláta utcában, amit 
korábban a polgárőrök kaptak. A Képviselő-testület februárban fogja megtárgyalni az Egyesület 
támogatását és az ingyenes használatba adást együtt. Elmondja, hogy meglátogatta a telephelyet 
nemrég, és szépen rendbe tették. 

Tubák István: Megerősíti, hogy rendezett a terület. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 13. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Beszámoló az Óhegy Polgárőr 
Egyesület 2018. évi tevékenységéről" szóló 13. számú előterjesztést támogatja [6/2019. (I.15.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 15. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Hungexpo Zrt. kérelme alapján 
közterület-használati díj megállapításáról" szóló 15. számú előterjesztést támogatja [7 /2019. (I. 
15.)]. 

7. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő határozatokról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 10. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A lejárt határidejű végrehajtott, 
valamint a további intézkedést igénylő határozatokról" szóló 10. számú előterjesztést támogatja 
[8/2019. (I. 15.)]. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019.1-11. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Úgy gondolja, hogy jó volt olvasni ezt a tájékoztatót, az elmúlt években a likviditás 
rendezetté vált. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. l-11. havi várható likviditási helyzetéről" szóló 34. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről" szóló 23. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 
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10. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 24. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre 
történő kijelöléséről" szóló 24. számú előterjesztést támogatja [9 /2019. (I. 15.)]. 

11. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 105 /B D. épület földszint 41. szám alatt lévő lakás 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 25. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, Maglódi út 
105/B D. épület földszint 41. szám alatt lévő lakás elidegenítéséről" szóló 25. számú előterjesztést 
támogatja [10 /2019. (I. 15.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség Civil 

Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 1. pontjában a „38315/73/ A/2" 
szövegrész helyébe a "38315/72" szöveg lép. 

Indokolás: a módosításra javasolt helyrajzi szám adminisztrációs hiba miatt tévesen szerepel az 
Üllői út 134. számú ház alapító okiratában, amelynek rendezése folyamatban van. Az Egyesület 
részére használatba adásra kerülő helyiség természetben a 38315/72 helyrajzi számú ingatlanon 
található. 

(33/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a 33/1. módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 33/1. módosító 
javaslatot [11/2019. (I. 15.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 33. számú 
előterjesztés támogatásáról a 33/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A Budapest X. kerület, Üllői 
út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület 
részére történő használatba adásáról" szóló 33. számú előterjesztést a 33/1. számú módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [12/2019. (I. 15.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/ A-B szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti szerződésének felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolaúan kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 35. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

13/2019. (I.15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/A 1. emelet 19. szám alatt található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felhatalmazza a polgármestert a Kontúr Közhasznú Egyesülettel 
(székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló utca 17. IV. emelet 23., nyilvántartási száma: 01-02-0014382, 
adószáma: 18288267-1-42, képviseli: Balog-Urbanovszky Zsuzsanna elnök) a Budapest X. kerület, 
Hős utca 15/A 1. emelet 19. szám alatti, 32 m2 alapterületű helyiségre (helyrajzi szám: 
38902/0/ A/42) megkötött bérleti szerződés felmondása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. január 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagycnkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 15., 16., 17. és 18. napirendi pontot. 

14. napirendi pont: 
A BKV Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján „A BKV Zrt. közterület
használati ügyben benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

15. napirendi pont: 
László Ágnes közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „László Ágnes 
közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 
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ZÁRT ÜLÉS 

16. napirendi pont: 
Marton Edvárd Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „Marton Edvárd 
Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

17. napirendi pont: 
A HUNGAROPHARMA Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján „A HUNGAROPHARMA 
Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.20 órakor bezárja. 

~/~A~ 
Marksteinné Molnár .µAJ-......, " 

bizottsági elnök 

K. m. f. ~~ 
Agócs Zsolt 

bizottsági tag 
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A jegyz~_könyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2019.január 15-én 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Mustó Géza Zoltán 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 
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Meghívottak: (aláírás): 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

2019. január 15-én 14 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 


