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Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F paragrafusai, valamint az

1997. Évi ClVI. Törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel

rendelkező, közhasznú szervezetnek rninösülö, közhasznú tevékenység kifejtésére

létrejövő alapítványt hoz létre:

1.

Az Alapító adatai

1. Az alapító neve: Garajszki Zsuzsanna

2. Az alapító lakcíme: 1136 Budapest, Balzac u. 31.

II.

Az alapítvány-adatai és célja

1. Az Alapítvány neve: Agóra Családsegítő Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye:

3. Az Alapítvány jogállása:

Budapest, 1041 Závodszky Zoltán u. 51. 1. 5.

Az Alapítvány önálló jogi személy

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre

jön létre

5. Az Alapítvány céljai és tevékenysége:

5.1 Az alapítvány céljai:

5.1.1 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás nyújtása. Az

életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdö családok, illetve
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személyek szociális és mentálhigiénés ellátása az egyenlő életesélyek

megteremtése érdekében.

5.2.1 Közreműködik az igénylő

családi gondjainak rendezésében,

életvitelét hátrányosan befolyásoló

megszüntetésében,

mentális problémák megoldásában.

okok feltárásában, illetve

5.1.2 A lakóközösségek vagy egyforma érdeklődés vagy érdekek mentén kialakuló

közösségek segítése a közösségek fejlődése érdekében.

5.1.3 Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk

ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

5.1.4 Oktatási vagy segítő intézmények, szervezetek tevékenységének vagy

szervezeti működésének mentálhigiénés ellátása.

5.1.5 Peremhelyzetű fiatalok kiemelt támogatása, segítése (különös tekintettel a

lakótelepeken élőkre).

5.2 Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

5.2.2 Az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és

egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt.

5.2.3 Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális

helyzetét.

5.2.4 Kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező

feladatának nem rninösülő ellátás helyben történö megszervezését.

5.2.5 Oktatási, nevelési, mentálhigiénés, rekreációs céllal csoportos tevékenységet

szervez, végez.
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5.2.6 A lakhatási problémákkal küszködő krízishelyzetbe került családok,

családtöredékek részére szálláslehetőséget biztosít.

5.2.7 Adományokat gyűjt, továbbít, közvetít az arra rászorulók számára.

5.2.8 Tudományos, kutató, feltáró munkát végez és publikál.

5.2.9 Kiadványokat készít és terjeszt tevékenységi körében,

5.2.10 Szociális és mentálhigiénés szolgáltatásokat közvetít

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel és a közhasznú jogállás

megszerzését követően az 1997. Évi Cl.Vl. Törvény 26. §-nak c.pontában felsorolt

alábbi közhasznú tevékenységeket végzi.

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs

tevékenység

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

3. tudományos tevékenység, kutatás

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. kulturális tevékenység

9. környezetvédelem

10.gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

11. hátrányes helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlöségének elősegftése

12.emberi- és állampolgári jogok védelem
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13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás

alapján folytatott sporttevékenység kivételével

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

20. közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek

által igénybe vehető - szolgáltatások

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy,

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdasági társaság

csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni

kívánja.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való

csatlakozásról, az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium a csatlakozó

felajánlásának hivatalos bejelentésétől számított 30 napon belűl köteles dönteni a

felajánlás elfogadásáról, vagy vísszautasltásáról.

6.3 Az.
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13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás

alapján folytatott sporttevékenység kivételével

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

20. közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek

által igénybe vehető - szolgáltatások

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy,

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdasági társaság

csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni

kívánja.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való

csatlakozásról, az Alapitvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium a csatlakozó

felajánlásának hivatalos bejelentésétől számított 30 napon belűl köteles dönteni a

felajánlás elfogadásáról, vagy visszautasitásáról.

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy

természetbeli adományt, illetve vagyonrendelés részbeni, vagy

egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány célja in belüli, konkrét cél

érdekében kerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az A1apítvány részére történő befizetésével,

átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket

nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján

kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró személyeket, szervezeteket

illethetne.
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J.5 Az.Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek

figyelembe vételévei bármely rászoruló, vagy a velük foglalkozó személy nemre,

fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes
megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

6.6 Az. Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok

megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak

anyagi támogatást nem nyújt.

Ill.

Az Alapítvány vagyona

1. Induló vagyonként az Alapító 100.000 Ft. azaz százezer forint készpénzt bocsát jelen

Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban az Alapítvány rendelkezésére, melynek

igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékieteként csatolja a pénzintézet által

kiadott hiteles igazolást.

2. Az.Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen

vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány

vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

3. Csatlakozás esetén az ez által keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok

megvalósítására kell fordítani. Az. Alapítvány támogatása történhet készpénzzel,

illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak

felajánlásával.

4. Az. Alapítvány részére történő pénzbeli felajánlásokat az Alapítvány elkülönített

számlájára kell befizetni, az egyéb vagyoni hozzájárulásokat pedig az Alapítvány

rendelkezésére kell bocsátani.

5. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai

megvalósítására fordítani. Az. Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag
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ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása

és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási

tevékenységet végezhet.

Az Alapítvány működése során a gazdasási vállalkozási tevékenység aránya nem

haladhalja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint

a közhasznú tevékenységeket, a gazdasági vállalkozási tevékenységböl elért

bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása, valamint

közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

6. Az Alapítvány vagyonából és bevételeiből kell fedezni az Alapítvány kezelésével és

működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket, ráfordításokat és kiadásokat.

IV.

Az Alapítványl vagyon felhasználása, az Alapítvány mint közhasznú

szervezet gazdálkodása

1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi ülésen jelenlevő kuratóriumi

tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. Szavazategyenlöség esetén a Kuratórium

elnökének a szavazat dönt.

2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II.1S.lA. és B.,

valamint 6.1. pontjában felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek

kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása,

ösztöndíj kifizetések, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása

útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint

határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások

folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. Az

alapítványi vagyon felhasználásáról kuratóriumi ülésen jelenlevő kuratóriumi tagok

egyszerű szótöbbséggel döntenek.

Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének a szavazat a dönt.
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből- az eset összes

körülményei nek mérlegelésével- megállapítható, hogy a pályázatnak előre

meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

t·
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Színlelt pályázat a célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét

nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől- a

normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet

támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás

feltételeit és módját.

5. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által

megismerhetők.

6. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e

személyek hozzátartozóját- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető

szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatás ba nem részesítheti.

7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesftő

értékpapírt nem bocsáthat ki.

8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás

alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem

használhatja fel.

9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési

szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.

10. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor

érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.
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v.
Az Alapítvány szervezete és működése

1. Az Alapító az Alapítvány legföbb, általános ügydöntö, ügyintéző, képviselő és kezelő

szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a

céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között- önállóan dönt

valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

4. A Kuratórium - az Alapító Okirat keretei között- dönt az Alapítvány szervezeti és

működési, döntési rendjéről. A Kuratórium szervezeti és működési szabályzatát

valamint az egyéb szabályzatok sem a jogszabályokkal, sem az Alapító Okirat

rendelkezéseivel nem lehet ellentétes.

5. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az

alapítványi vagyon kezelésének felad~tait, a vagyon felhasználásának módját, és az

alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

6. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma-az elnököt is beleértve - három fő. A

Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezető

tisztségviselői.

7. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a

napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző nyolcadik napig

a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséröl, Az

elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltaija írásba a határozatokat, valamint

vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a kuratórium

döntéseinek tartaimát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők

számarányát.

8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
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A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

a) a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás

megszervezésére ,

b) az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó

állásfoglalások meghozatalára,

c) az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok

megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére,

folyósítására,

d) az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés

elfogadására,

e) az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,

f) a Kuratóriumi tagok és a munka szervezet tisztségviselői díjazásának és

költségtérítésének elfogadására és megállapítására,

g) a munka szervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,

h) a következő évi költségvetés elfogadására.

10. A Kuratórium működésének részletesebb szabályait a Kuratórium maga határozza

meg. A Kuratórium működésére vonatkozó szabályzat a jogszabályokkal, illetve az

Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

11. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlöség

esetén az elnök szava dönt. A megjelenésben akadályozott kuratóriumi tag az

előzetes napirend szerint szavazásra kerülő kérdésekben szavazatát írásban is

eljuttathatja a kuratóriumi ülésre. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén

tagjaiból legalább 4 személy jelen van, vagy írásos állásfoglalását a kuratóriumi

ülésre eljuttatta. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség
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vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapitvány

mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáJtatatás.

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érinteUeket

írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történö,
azonnali, nyolc naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a

kifüggesztés és a levétel napja nem szárnit bele.

12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatai nak ellátására

munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az

ügyvezetéssei kuratóriumi tagot is megbízhat.

13. A Kuratórium elnöke évente írásban beszámol a Kuratórium részére saját munkájáról

és az Alapítvány működéséről. A beszámoló elfogadásáról a Kuratórium egyszerű

szótöbbséggel dönt. A szavazásban az Elnök nem vehet részt, öt a

határozatképesség megállapitásánál figyelmen kívül kell hagyni.

Szavazategyenlőség esetén Mirtse Márta, amennyiben ö nem szavazna Járó Katalin

szavazata dönt. Az elfogadott beszámolót a Kuratórium nyilvánosságra hozza.

14. A Kuratórium Elnöke és tagjai az Alapitvány Kurat6riumában az Alapítvány javára

végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és

költségtérítés ben részesülhetnek.

15. Az Alapitvány Alapítója és az Alapitvány számára felajánlást tevő személyek,

valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

16. A Kuratórium tagjai:

Elnök: Burucs Zoltán (lakcím: 1046 Pácoló u. 7.)

Tagok: Mirtse Márta (lakcím: 1025 Pusztaszeri út 6.)

Járó Katalin (lakcím: 1143 Hungária krt. BO/b.)
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A Kuratórium elnöke és tagjai sem az alapítóval, sem egymással nem áJlhatnak

tagsági, hozzátartozó vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi vagy

összeférhetetlenségi viszonyban. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig

a jövőben sem lehet az Alapítvány kuratóriumának tagja, az Alapítvány egyéb vezető

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak

megszüntét megelőző két évben legalább egy évig-vezető tisztséget, amely az

adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú

szervezetnél is betölt.

18. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az

ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik.

Amennyiben az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az

ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az 1997. évi Cl.Vl. Törvény

vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik Felügyelő Szerv létrehozásáról.

19. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokban

bárki betekinthet, amennyiben ez mások jogait vagy jogos érdekeit nem sérti.

VI.

Az Alapitvány képviselete

1. Az Alapítványt Burucs Zoltán képviselő önállóan jogosult képviselni.

2. Az Alapitvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Burucs Zoltán és Mirtse Márta

valamint Járó Katalin kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg oly módon, hogy

közülük ketten együttesen jogosultak az alapítvány bankszámlája felett rendelkezni.

3. Utalványozási joga az Alapító Okirat V1./2. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok

közül ketten együttesen rendelkeznek.
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1. Az. Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történö

adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával,

a személyhez fűződö jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az. Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő

adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján

végezhető.

VII.
Az Alapító Okirat módosftása

Az.Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint

módosíthatja.

Vili.

A közcélú adománygyűjtés szabályai

2. Az. Alapítvány mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv

szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IX.

A beszámolási szabályok

Az.Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával

egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása

a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörében tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi Cl.Vl. Törvény 19.§ (3)

bekezdésének a-g pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5)

bekezdésben foglalt rendelkezésre is.
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X.
A nyilvántartási szabályok

Az Alapitvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve

vállalkozási tevékenységéböl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja

nyilván.

XI.

Az Alapitvány megszOnése

Az Alapítvány bármely okból történö megszűnése esetén a megszűnés idején

meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok

támogatására kell fordítani.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor

köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló

szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

-XII.

Záró rendelkezések

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv és

az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az 1997. évi Cl.V!

Törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Az Alapitvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás

elnyerésének feltétele, hogya Fővárosi Bíróság az Alapltvényt határozatával

jogerösen az alapítványok valamint a közhasznú szervezetek nyilvántartásába

vegye.

3. Az.Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után

az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

___ -..J



Olldel'v'~ ~.~.." h. .rl. .
"-'-~/l-zJjf ,~/0'J;;·

_S ? l, 1y,., JI"'" - í) V
''1 ~1 If o/) ~"GOC

[

: ~t;~~~)

'1 '~)"

Ó«.. 1~n
~(r'~.s\

I

PI



7'

i~~i~;;~~m:·~O~y e; ~ ~eljG'Smá;t;~'"
a Fővárosi Bír6ságnái

, ~G.!.Q.G8IfB. .

\

" szám alatt ~fek\jő ~redetivel

m~~"'l:'~'::o. 1"I6u~t. « •• •• ••~~~.1.N~V)..l.. ~..«.<.

I '~'~; ,~'tt.,". - ~ 0\
-t , .",~. -",,..,,,, ••_,,.'~.' ••• v.,-,,,,. ..·,·,,,-"',,,·,," '~-~"~ ~l'

~
*' /,-' ,,"

,1.1) iil. A>
,'<I.D ""~y.. '",,- "".-.",~~


