
A most záruló, négyéves cik-
lus alatt képviselő-testületünk
89 esetben ülésezett, összesen
58 önkormányzati rendeletet
alkotott, valamint 1004 hatá-
rozatot hozott.

Kunágota Községi Önkor-
mányzat éves bevételei és kia-
dásai az alábbiak szerint
alakultak (ezer forintban):

év bevételek kiadások
2010 823.506 825.547
2011 683.126 672.515
2012 1.109.268 1.071.636
2013 802.556 741.075
2014

(tervezett) 651.380 651.350

Az önkormányzati bevételek
több, mint 80%-a az állami
költségvetésből származik, az
önkormányzat saját bevételei-

nek aránya nem éri el évente a
költségvetés 20%-át.

A saját bevételek legnagyobb
hányadát az adóbevételek te-
szik ki. Az 1996 áprilistól be-
vezetett helyi adók fajtáin nem
változtatott az önkormányzat,
jelenleg is a magánszemélyek
kommunális adója és az iparű-
zési adó a településen érvény-
ben lévő helyi adó. 

Az adók mértéke változott a
ciklusban. A kommunális adó
mértéke 2007-ben: 5.800 fo-
rint, 2008-ban 7.000 forint,
2009-ben 8.000 forint, 2010-
től 8.800 forint, 2011-ben
9.400 forint, 2012-től 14.000
forint.

Kunágota község képviselő-
testülete a ciklus idejére, 2014.
december 31-ig átvállalta a la-

kosságtól a hulladékszállítási
közszolgáltatás díjának megfi-
zetését, mely jelenleg 13 millió
900 ezer forint kiadást jelent
éves szinten.

Ennek fedezetéül is szolgál a
kommunális adó bevétele. Így
az adó mértékének emelését
befolyásolta a díj összegének
évenkénti növekedése.

A helyi iparűzési adó mér-
téke 2004-től 1,5% volt, 2008-
tól 1,6%, 2012-től 2%.

2013-ban az alábbi összegű
adók befizetése történt meg,
adónemenként:
• Magánszemélyek kommu-

nális adója 16.834.327 Ft
• Helyi iparűzési adó

38.558.543 Ft
• Földbérbeadásból származó

jöv. adó 165.165 Ft

A 2014. október 12-én tartandó
önkormányzati választáson Kuná-
gotán 3 szavazókör működik. 

A szavazókörök kialakításában
nincs változás, az 1. és 2. számú sza-
vazókör a központi iskola épületé-
ben, a Rákóczi utca 11. szám alatt, a
3. szavazókör az újtelepi iskola épü-
letében, a Rákóczi utca 73. szám
alatt kerül kialakításra.

Az újtelepi iskolánál a Rákóczi
utca felőli főbejáratnál közelít-
hető meg a szavazókör.

A központi iskolánál az épület
időközbeni átépítése, átalakítása
miatt és azért, hogy az akadály-
mentes megközelítést is biztosít-
suk, nem a Rákóczi utcai főbejá-
ratnál, hanem a Rákóczi és Árpád
utcák felőli gyalogbejárónál köze-
líthetők meg a szavazókörök, az
udvar felől. Az udvaron a kerékpá-
rokat is le tudják tenni a szavazni
érkezők. 

Amennyiben az Árpád utca felől
érkeznek, úgy a kinyitott kapubejá-

rónál gépkocsival is könnyebben
megközelíthetőek a szavazókörök.

A szavazás napján a szavazókö-
rök reggel 6 órától este 7 óráig tar-
tanak nyitva.

A szavazni érkező választópolgár
3 fajta szavazólapot kap. 

Az egyik szavazólap a polgár-
mesterjelölteket tartalmazza. Érvé-
nyesen szavazni legfeljebb 1
jelöltre lehet.

A másik szavazólapon az egyéni
listás jelöltek (helyi képviselőjelöl-
tek) lesznek feltüntetve. A 23 fő
képviselőjelöltből legfeljebb 6 főre
lehet érvényesen szavazni. Ha
ennél kevesebb jelöltre vonatkozó
szavazatot tartalmaz a szavazólap,
érvényes lehet a szavazat. Ha vi-
szont 6 főnél többet tartalmaz,
akkor valamennyi leadott szavazat
érvénytelen lesz.

A harmadik szavazólap a megyei
közgyűlés tagjainak választására
szolgál, a pártok, jelölő szervezetek
által állított listák közül érvényesen

szavazni legfeljebb 1 listára lehet.
Mindhárom szavazólapon sorso-

lási sorrendben szerepelnek a jelöl-
tek, listák. A szavazólapok tartal-
mazzák a sorsolási sorszámokat is. 

Mozgóurnát a Helyi Választási
Irodánál lehet írásban kérni, illetve
a szavazás napján az illetékes sza-
vazatszámláló bizottságnál 15
óráig.

Mozgóurnát az kérhet, aki fogya-
tékossága vagy betegsége miatt
nem tudja a szavazókört felkeresni.
Ebben az esetben a lakóhelyén az
illetékes szavazatszámláló bizott-
ság legalább 2 tagja felkeresi a
mozgóurnával.

A szavazókörökben szavazat-
számláló bizottságok működnek. A
szavazatszámláló bizottságok 3-3
tagját a képviselő-testület válasz-
totta, további tagjait a listát, jelöl-
tet állító pártok, illetve a független
jelöltek bízták meg.

A helyi választáson minden tele-
pülésen működik Helyi Választási

Bizottság. A Helyi Választási Bizott-
ság a községháza épületében, a Rá-
kóczi utca 9. szám alatt működik. 

Kunágotán október 12-én nem
lesz települési nemzetiségi válasz-
tás. Azon választópolgárok, akik
kérték valamely nemzetiségi név-
jegyzékbe történő felvételüket és
abban szerepelnek, a megyei és or-
szágos nemzetiségi listára vonat-
kozó szavazataikat a Helyi
Választási Bizottságnál adhatják le
a szavazókörök nyitvatartási idejé-
ben, reggel 6 óra és este 7 óra kö-
zött.

A választópolgárok választott
képviselőik útján gyakorolják az
önkormányzáshoz való közösségi
jogaikat. 

Választópolgár  ként részvéte-
lünkkel, szavazataink leadásával
járulhatunk hozzá Békés megye
közgyűlése és Kunágota képvi-
selő-testülete megválasztásához.

2010–2014: ciklust zár a képviselő-testület

Mit kell tudni a választásról?
folytatás a 4. oldalon >

KUNÁGOTA
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1. Fülöp István FIDESZ-KDNP jelölt
2. Sulyok István független jelölt

3. Páli Józsefné FIDESZ-KDNP jelölt
4. Gyöngyösi Károly független jelölt

5. Gábor Tibor független jelölt
6. Balázs Istvánné FIDESZ-KDNP jelölt

7. dr. Képíró Zsuzsanna FIDESZ-KDNP jelölt
8. Süli Ernő Pál független jelölt
9. Berta Sándor független jelölt
10. Mezei Attila független jelölt
11. Kiss Csabáné független jelölt

12. dr. Gyurkó-Rigler Magda FIDESZ-KDNP jelölt
13. András Tiborné független jelölt
14. Szilágyi István független jelölt

15. Borsos Ferenc FIDESZ-KDNP jelölt
16. Borzási György független jelölt
17. Korom Mihály független jelölt
18. Tóth Szabolcs független jelölt
19. Samu Sándor független jelölt
20. Köböl Mihály független jelölt

21. Gazdagné Gál Margit független jelölt
22. Csikné Czifra Mária független jelölt

23. Multyánné Barton Zsuzsanna független jelölt

Polgármester jelöltek: (érvényesen szavazni legfeljebb 1 /egy/ jelöltre lehet)

1. Pápai Zoltán FIDESZ-KDNP jelölt
2. Süli Ernő Pál független jelölt

Egyéni listás Képviselő jelöltek: (érvényesen szavazni legfeljebb 6 /hat/ jelöltre lehet)

(sorsolási sorrendben, ahogyan a szavazólapon szerepelnek)

A 2014. október 12-én tartandó önkormányzati 
választáson induló jelöltek Kunágota településen 

Megyei önkormányzatot is választunk
A Békés Megyei Területi Választási Bizottság sorsolással állapította meg a választáson induló jelölő szervezetek sor-
rendjét. A területi listás szavazólapon, ez alapján, a következő sorrendben lesznek feltüntetve a jelölő szervezetek:

1. Együtt – A Korszakváltók Pártja
2. Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 

– Kereszténydemokrata Néppárt
3. Magyar Munkáspárt

4. Magyar Szocialista Párt
5. Demokratikus Koalíció

6. Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

Érvényesen szavazni legfeljebb egy listára lehet!
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Helyi Választási Bizottság:

Kunágota, Rákóczi u. 9.

Elnöke:
» Pócsik Gábor

Elnökhelyettese:
» Mag Etelka
» Albertus István
» Csomós Józsefné
» Verik Krisztina

1. számú Szavazatszámláló 
Bizottság:
Kunágota, Rákóczi u. 11.

» ifj. Sallai Béla
» Csizmadia Sándorné
» Hargitai Béláné
» Balázs Imréné
» Csóti Hajnalka
» Dóczi István
» Kovács Csilla
» Nagy Tibor József

2. számú Szavazatszámláló 
Bizottság:
Kunágota, Rákóczi u. 11.
» Gábor László
» Kamenyiczkiné Toldi Margit
» Nádházi Erzsébet
» Balla László
» Fülöp Attila
» Gál Sándorné
» Nagy András
» Nagy Sándor
» Samu Sándor

3. számú Szavazatszámláló 
Bizottság:
Kunágota, Rákóczi u. 73.
» Kissné Nagy Éva
» Pócsik Pál
» Lisztóczki Tiborné
» Csarnai Imréné
» Erdős Jánosné
» Petreczné Kecskés Éva
» Pócsik Balázs Lajos
» Retezar Adela
» Varga Sándor

A Helyi Választási- és Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak névsora
Kunágota Helyi Választási Iroda: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9., Telefon/fax: 68/430-000

Új fogorvos Kunágotán

Dr. Jánky Béla személyében
új fogorvosunkat köszönthet-
jük Kunágotán.

Jánky doktor úr a Szegedi
Tudományegyetemen végzett
2014-ben, okleveles fogorvos
doktorként.

A Békés megyei Szeghalom
városából pályázott, nem isme-
retlen számára megyénk.

Új fogorvosunk közalkalma-
zotti munkakörben végzi fel-
adatait.

A két éve Kunágotán helyet-
tesítő Jónás Szilvia doktornőtől
folyamatosan és fokozatosan
veszi át a betegellátást.

Munkáját asszisztensként a
kunágotai Tóthné Kőrösi Éva
segíti.

Felújítják az I. világháborús
hősök sírját

A Budapesten élő Pócsik
László kérelemmel fordult a
Honvédelmi Minisztérium-
hoz, a kunágotai Nagyboldog-
asszony temetőben található
tizennégy, az első világháború-
ban elesett katona sírhelyének
felújítása érdekében.

A Honvédelmi Miniszté-
rium egy 1999-es törvény ren-
delkezése alapján a hősi
temetkezési helyek felújításá-
hoz hozzájárul. A minisztéri-
ummal kötött megállapodás
értelmében, a költségeket Pó-
csik László vállalta. Erről dr.
Töll László ezredes, miniszté-
riumi főosztály  vezető levélben

tájékoztatta Pápai Zoltán pol-
gármestert.

A kunágotai Nagyboldog-
asszony temetőben Balázs Ist-
ván tiszthelyettes, Korpa
Mihály tizedes, Urbán György
tizedes, Miklós Menyhért sza-
kaszvezető, id. Harangozó Mi-
hály gyalogos, Tóth Péter
honvéd, Berta János szakaszve-
zető, Harangozó Mihály gya-
logos, Csanalas András sza-
kaszvezető, Danka Sándor
gyalogos, Gulyás József őrve-
zető, Telek Lajos honvéd, Pál
Ferenc honvéd és Szécsi Ká-
roly őrvezető sírját érinti a fel-
újítás, ami mintegy másfél
millió forintba kerül.

„Holokauszt 70” –  sikeres pályázat Télen is 
lesz szociális

tűzifa
A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ TÁMOP
3.1.4. B-13/1-2013-0001 szá-
mú „Az iskola közös ügyünk”
pályázatot hirdetett „Közne-
velés az iskolában” európai
uniós támogatásból megvaló-
suló projekt Partnerség és há-
lózatosodás moduljának kö -
zösségi eseményeire.

Nagyon örülünk, hogy a
„Holokauszt 70” című pályázat
kedvező elbírálásban részesült.

Az eseményeket 2014. szep-
tember 1. és október 31. kö-
zötti időszakban valósítjuk
meg a Bereczki Máté Általá-

nos Iskolában és a Kunágotai
Községi Könyvtárban. Partne-
reink: a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár és a Mezőko-
vácsházi Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola.

A 7-8. évfolyamos tanulók
kutatómunkát, anyaggyűjtést
végeznek, és az összegyűjtött
anyagokból, fényképekből tab-
lót készítenek. A beszélgetések
során, rendhagyó történelem
órán, interaktív előadáson, és
az általuk összegyűjtött anya-
gokon keresztül kiállítás kere-
tében megismerik a vidéki,

különösen a helyi zsidóság II.
világháborús történetét. Az
események feldolgozása és
megvalósítása során erősödik
tanulóinkban a tolerancia, a
közösséghez való tartozás ér-
zése. Előtérbe kerül a múlt is-
merete, az emberi élet, mint
érték tisztelete.

Az iskolában nemcsak oktat-
juk a tanulókat, hanem nagy
hangsúlyt fektetünk a neve-
lésre is. Ehhez nyújt segítséget
a „Holokauszt 70” című pályá-
zat eseményeinek a megvalósí-
tása.

Jarabek Krisztina 

Településünk képviselő-tes-
tülete szeptember 30-i ülésén
döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be   szociális tűzifa be-
szerzésére.

Az önkormányzatok az igé-
nyeiket október 6-áig jelezhet-
ték a Belügyminisztérium felé. 

Kunágota 500 erdei köbmé-
ter lágy lombú tűzifára pályá-
zott. A minisztérium a keret
elosztásáról októberben dönt.
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• Gépjármű adó 9.340.097 Ft
(ebből az önkormányzati
40%: 3.736.038 Ft)

• Pótlék 717.181 Ft.
• Összes 2013. évi adóbevétel:

65 millió 615 ezer 313 Ft.
• Ebből önkormányzatnál

maradó 60 millió 011 ezer
254 Ft.

• A talajterhelési díj bevétele
2013-ban 1.177.790 Ft volt.

S    aját bevételeink mellett, a
normatív és központosított ál-
lami támogatásokon túl a kü-
lönböző, központi költségve -
téshez kapcsolódó alapokhoz
több ízben sikeresen pályáz-
tunk közösségi célú fejleszté-
sek, beruházások, felújítások
megvalósítására. A pályázatok-
hoz szükséges saját erőt költ-
ségvetésünkből kellett biz to -
sí tani. 

Az önkormányzati ciklus 3
nagy beruházása településün-
kön:
• a központi iskola bővítése,

felújítása, tornacsarnok épí-
tése, 

• a belterületi csapadékvíz
program, 

• valamint a szomszédos tele-
pülésekkel együtt megvaló-
sításra került
szennyvízprogram voltak.

Az iskola és tornacsarnok
beruházása a 2012. szeptem-
beri tanévnyitóra készült el 267
millió 80 ezer 184 forintból. A
beruházáshoz 227 millió 80
ezer 715 forint támogatást
nyertünk, a saját erő 39 millió
999 ezer 469 forint volt.

A Kondoros gesztorságával
magvalósuló belterületi csapa-
dékvíz projekt egy 2008-ban
benyújtott pályázat eredmé-
nyeként 2012 év végén indul-
hatott. Összesen 12.422 méter
csatornát érintett a településen
a beruházás. Jelenleg úgy tűn-
het, hogy megállt vagy befeje-
ződött a munkavégzés. Az
alapmunka befejeződött, a pót-

munkák közbeszerzésére vá-
runk, azzal, hogy a helyre-
állítási munkákat a pótmunkák
után lesz célszerű folytatni.

A szennyvízberuházás 2.
üteme 2. fordulójának támoga-
tási szerződése 2010. szeptem-
ber 21-én lépett hatályba. A
szerződés 1 milliárd 376 millió
818 ezer 31 forintos beruhá-
záshoz 1 milliárd 101 millió
452 ezer 910 forint uniós tá-
mogatást biztosított. A megva-
lósítás 2012-ben és 2013-ban
megtörtént. 

Köszönet a település minden
lakosának a közműépítéssel
kapcsolatos kellemetlenségek
elviseléséért, valamint a türele-
mért. A 2. ütem 2. fordulóban
csatornaépítéssel érintett utak,
útszakaszok kijavítása, felújí-
tása és helyreállítása 2013-ban
megtörtént. A szennyvízberu-
házás 2. szakasza befejeződött.
Jelenleg a támogató szervezet
felé benyújtott záró elszámolás
elfogadását várjuk.

A 3 nagy beruházás mellett
a ciklusban sikerült megvalósí-
tani a Német iskola után az új-
telepi oktatási épület nyílászáró
cseréjét és külső belső festését.
Óvodaépületeink közül az új-
telepi épület a nyílászárók cse-
réjét követően komplett festést
és udvarfelújítást kapott.

2014. szeptember 1-jén az
Árpád utcai óvodaépületünk is
megújulva várhatta a gyermek-
eket és az óvodai dolgozókat.

A géppark felújítására pályá-
zati forrásból és saját erőből
FOTON kistraktor beszerzése
történt a ciklusban. Az önkor-
mányzat vagyona jelentősen
gyarapodott a beruházások ér-
tékével. Ingatlanértékesítésre is
sor került 2010 óta, a korábbi
Ipartestületi épületet a Béke
Vadásztársaság vásárolta meg
nettó 3 millió 150 ezer Ft-ért.

Folyamatos a különböző
megnevezésű, időtartamú és
támogatottságú közfoglalkoz-
tatási programok indítása és

megvalósítása a munkaügyi
központ támogatásával a tele-
pülésen. A közfoglalkoztatás-
ban dolgozók értékteremtő
munkával járulnak hozzá a te-
lepülés rendjéhez, tisztaságá-
hoz, az intézmények zavartalan
működéséhez. A közmunka
program keretében 2013-ban
indítottuk a járdalap gyártást
és járdafelújítást. A tavalyi
évben 7000 darab járdalap ké-
szült el. A közfoglalkoztatási
program keretében a művelő-
dési ház épületében a község
újratelepítésének 170. évfordu-
lója tiszteletére 2014-ben ki-
alakításra került a helytörténeti
gyűjtemény méltó környezete.

Az elmúlt két évben jelentős
átalakuláson esett át az oktatási
intézményrendszer, a helyi
közigazgatás. A korábbi ÁMK
ellátási területéből az önkor-
mányzat feladata 2013-tól a
könyvtár, a művelődési ház
fenntartása, az óvodák és a
napközis konyha működtetése.
A szociális intézményi ellátás
keretében a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgáltatás, a
házi segítségnyújtás, a nappali
ellátás biztosítása a Szociális
Szolgáltató Központ keretein
belül működik.

Elkészült felújítási- és aka-
dálymentesítési tervekkel ren-
delkeztünk az orvosi rende-
lőkre, melyet azonban megfe-
lelő pályázati lehetőség híján,
nem tudtunk benyújtani támo-
gatásért.

Elkészítette a képviselő-tes-
tület a következő költségvetési
ciklusra szóló területi operatív
programot. A 2013. szeptem-
ber 30-án elfogadott program-
ban megfogalmazott célkitűzé-
   seiből már vannak megvalósí-
tott tervek, ilyen a helytörté-
neti gyűjtemény kialakítása, az
Árpád utcai óvoda felújítása. 

Az azóta eltelt idő alatt kör-
vonalazódott az önkormányza-
tok által pályázható fejlesztések
köre, így a képviselő-testület

meghatározta azok sorrendisé-
gét.

A lehetőségek szerint a Rá-
kóczi utca 65. szám alatti és a
Rákóczi utca 47. szám alatti
orvosi rendelők és lakások fel-
újítása, akadálymentesítése és
korszerűsítése lenne az elsőd-
leges cél. Ezeket követné a
községháza nyílászáró cseréje,
felújítása és korszerűsítése, a
Rákóczi utca 18. szám alatti
ingatlan közösségi célú hasz-
nosításra, használatra történő
teljes felújítása, a Virág utcai
sportpálya létesítményeinek
korszerűsítése.

Az útépítések és útfelújítá-
sok szintén sorrendiségben
szerepelnek a tervekben. Az
útépítések közül az István ki-
rály utcai, az útfelújítások
közül a Bethlen utca északi ré-
szének és a kerékpárútnak a
felújítása a legsürgetőbb. A
programban szerepel gyalogát-
kelőhelyek létesítése és egy
műfüves kispálya építése is.

Korábbi pályázatainkhoz je-
lentős saját erőt biztosított az
önkormányzat. Ehhez hitele-
ket vettünk fel. Az állam az
5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települések telepü-
lési önkormányzatai 2012. dec-
ember 12-én fennálló adósság-
állományának teljes visszafize-
téséhez egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást nyújtott,
ami Kunágota esetében
64.515.187 forint volt. A
szennyvízberuházásra 2013-
ban felvett 41 és fél millió fo-
rintos további hitel konszoli-
dálására 2014. február hónap-
ban került sor.

Településünkön az önkor-
mányzaton és intézményein,
valamint a gazdálkodó szerve-
zeteken kívül több civil szerve-
zet is működik. Köszönjük az
általuk szervezett programo-
kat, a helyi közéletben való
közreműködésüket, hogy tele-
pülésünk életét színesítik.

Pápai Zoltán polgármester

2010–2014: ciklust zár a képviselő-testület
< folytatás a 1. oldalról

Kunágota Község időszaki kiadványa

Kiadja: Kunágota Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Boldog Zoltánné jegyző. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Cím: Kunágota, Rákóczi utca 9. Nyomtatás: Kunágota, Önkormányzati Hivatal.

II. évfolyam, 9. szám2014. október 7.4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


