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Hivatkozva „Végső vélemény kérés” tárgyú, PH/2638-2/2020 számú levelére, település-
rendezési tervük módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrenclezési sajátos jogintézményekrÖl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 40. ~ szerinti írásos záró szakmai véleményemet — a teljes eljárás
végső szakmai véleményezési szakaszának keretében — az alábbiakban adom meg:

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2018. (X. 25.) határozata
a Karcag Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 309/2001.
(VI. 20.) „kt.” sz. határozat, illetve a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII. 04.) rendelet
módosítási céljainak elfogadásáról döntött, melyet további rendezési célokkal kiegészítve a
34/2019. (II. 28.) És a 60/2019. (III. 28.) határozataival módosított.

Településrendezési eszközeik tervezett változtatásai az alábbiak:

1. A kisvárosias lakó területfelhasználású Vasút utca Lk-4, Lk-8 építési övezeleiben,
a Zöldfa utca Lk-8 építési övezetében, a Széchenyi sgt. végének Lk-4 építési övezetében,
a Kórház utca Lk-8 építési övezetében, a Kisújszállási Út Lk-4, Lk-8 építési övezeteiben és a
Keleti utca Lk-7 építési övezetében az építési övezeti előírások zártsorú beépitesi niódhól —~

oldalitatáron álló beépítést módra történő módosítása.
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2. A beépítésre szánt területek építési övezeteiben önálló gépjármű-tároló építés esetén,
valamint a Madarasi Út településközponti vegyes területfell’asználású Vt-3 építési övezetbe
sorolt családi házas beépítésű szakaszán önálló melléképűlet létesítése esetén a legkisebb
építrnénymagasságre vonatkozó előírások módosítása.

3. A 0278/4 helyrajzi számú földrészlet területének általános mezőgazdasági terület-
felhasználási módból —. turisztikai célú egyéb különleges területfelhasználási módha
történő átsorolása.

4. A 0399 helyrajzi számú földrészleten működő üzem — Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédein-d Igazgatóság által kijelölt — veszélyességi öve.,e(ének a
településszerkezeti tervben történő feltüntetése.

5. A 955 helyrajzi számú, Zádor Út 3. szám alatti kisvárosias lakó területfelhasználású,
részben Lk-75, részben Lk-2 építési övezetekbe sorolt földxészlete vonatkozóan a helyi
építési szabályok módosítása.

6. Az ipari gazdasági területfelhasználású Gip-22 építési övezetben a legnagyobb építmény-
magasságra vonatkozó előírások módosítása.

7. A 3718/2 helyrajzi számú föidrészlet kisvárosias lakó terüle~elhasználású Lk-4 építési
övezetbó’l —~ Lk-2 építési űoezetbe történő átsorolása.

8. A 6372 helyrajzi számú földrészlet területének ipari gazdasági területfelhasználású Gip-4
építési őuezetből — kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználású Gksz-15 építési
övezetbe történő átsorolása.

9. A településrendezési eszközökben — és azok térinformatikai adatállományában — az
alaptérkép aktualizálása az állami alapadatoknak megfelelően, továbbá az Országos
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészletek feltüntetése.

A dokumentációból megállapítható, hogy a település hatályos településrendezési
eszközeinek tárgyi módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án
hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével
készül. l-livatkozásaimat erre a jogi állapotra alapoztam.

A 2020. január 17-én végső szakmai véleményezésre benyújtott dokumentáció hiánytalanul
tartalmazza a Rendelet 40. ~ (1) bekezdése szei-inti dokumentumokat, így a záró szakmai
vélemény kiadásának tincs akadálya. Hivatkozás: Rendelet 40. 5 (3) bekezdés.

I. Környezeti értékelés

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (továbbiakban KvR.) 4. ~ (2) bekezdése alapján a kidolgozó kikérte a környezet
védelméért felelős szervek véleményét a várható környezeti hatás jelentőségének
eldöntéséhez.
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A környezeti értékelés szükségességéről az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal)
JN/40/00048-2/2019. és JN/40/00048-4/2019. számú leveleiben adta meg nyilatkozatát.

Á KvR. 5. ~ (2) bekezdése értelmében kidolgozó nyilvánosságra hozta döntését és annak
indokait, továbbá, ha a környezet védelméért felelős szervek megkapott véleményétől
eltérően úgy döntött, hogy a környezeti vizsgálat nem szükséges, az eltérés tényét is.

A Rendelet 40. ~ (1) bekezdése alapján a véieményezési szakasz lezárását követően, az
eljárás során beérkezett — környezeti értékelésekkel kapcsolatos — valamennyi
vélemény ás a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát
megküldték a Kormányhivatalnak.

A végső véleményezésre megküldött dokumentáció tartalmazza az eljárást lezáró
határozatokat. Kaicag Városi Önkonnányzat Képviselő-testületének 111/2019. (V. 30.)
határozata Karcag Város Telepüiésrenctezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyában, 263/2019. (XI. 28.) határozata pedig Karcag
Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításának 8. módosítási céljához
kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyában döntött, azok elkészítését nem tartja
szükségesnek.

II. Partnerségi terv, egyeztetés

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Szabályzat) a Rendelet előírásaival összhangban tartalmazza a partnerségi egyeztetés
szabályait.

A Szabályzat 6. ~ (1) bekezdés értelmében a partnereket a polgármester közzététel és
lakossági fórum útján tájékoztatta, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.

A véleményezési szakasz lezárását követően a Kormányhivatal részére megküldésre
került a Szabályzat és a Rendelet szerint lefolytatott partnerségi egyeztetéssel
kapcsolatban beérkezett valamennyi vélemény, valamint Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 264/2019. (XI. 28.) határozata a Karcag Város településrendezési
eszközeinek 2019. évi 2. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról
döntött amely a Rendelet 29/A, ~ szerint meghatározott eljárási szabályok szerint lett
lebonyolítva.

A végső véleményezésre megküldött dokumentáció tartalmazza az egyeztetésben részt
vevő önkormányzatok, államigazgatási szervek beérkezett véleményeit. A
településrendezési eszközök tárgyi módosításának benyújtott dokumentumai az
egyeztetés során tett észrevételek figyelembevételével készültek cl.

Ill, Jogosult településtervező És szakági tervezők

A településrendezési tervezési munkát az előírtaknak megfelelő minősítésű, a tervezői
névjegyzékbe bejegyzett, jogosultsággal rendelkező településtervező, a kötelező
alátámasztó munkarészeket, metve azok aktualizálását csak az építésügyi és az

3



építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevéker’ységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Kora’. rendelet (továbbiakban: JogaR.) 14. ~-ában és 1. mellékletében meghatározott, arra
jogosult szakági tervezők készíthetik cl.

A JogsR. 14. ~ (5) bekezdése értelmében a településrendezési tervezési tevékenység
során léiiejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza legalább egy eredeti példányon a
tervezők saját kezű aláírását.

A benyújtott településrendezési dokumentáció tartalmazza a feladat elvégzéséberi részt
vett településtervezŐ nevét, aláírását és névjegyzéki jelölését.

IV. Biológiai aktivitásérték számítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.) 8. ~ (2) bekezdés b) pontja szerint az újonrLarl beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átirénősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A
biológiai aktivitásérték számítását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
szóló 9/2007. (W. 3.) ÖTM. rendelet (továbbiakban: ÖTM rendeleQ alapján kell
elkészíteni.

Az újonnan beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán a benyújtott dokumentáció
igazolja az Étv. 8. ~ (2) bekezdés b’) pontjában megfogalmazott követelményeknek való
megfelelést, a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az
átirűnősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökken.

V. Területtendezési tervekkel való összhang igazolása

A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló munkarészt,
illetve vizsgálatot — mint a módosítás OTÉK 3.-4. ~. szerinti kötelező alátámasztó
szakági murikarészét (vizsgálati térképet, leírást) — az alátámasztó munkarész
2.9. fejezete tartalmazza.

A területfejlesztésről ás területrendezésről szóló 1.996. évi XXI. iv. 19. ~ (2) bekezdés
c) pontja alapján az alábbi nyilatkozatot adom:

A benyújtott dokumentáció területrendezési tervekkel való összhang igazolására
kitetjedő vizsgálata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei főépítész 2019. november 13-án
kelt véleményében foglaltak alapján településrendezési eszközeik és az országos,
illetve megyei területrendezési tervek összhangja — a módosítással érintett területeket
tekintve — biztosított. .

VI. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételek

A hatályos településrendezési eszközök — azaz Karcag Városi Önkormányzat Képviselő
Testületének 309/2001. (VI. 20.) határozata Karcag Város Településszerkezeti Tervének
megállapításáról (továbbiakban: Szerkezeti Terv), valamint Karcag Városi
Önkormányzat Képviselő Testületének a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező
Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII. 4.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: I—IÉSZ) — tárgyi módosításával
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kapcsolatban megküldött dokumentáció tekintetében, az épített környezet védelme
szempontjából az alábbi jogszabályokon alapuló észrevételeket teszem:

Az épített környezet védelme szempontjából tárgyi módosítás ellen nem emelek
kifogást. A HÉSZ tervezett módosítása nem ellentétes az OTÉK előírásaival, azonban a
rendelettervezet bevezető részének szerkezeti felépítése nem teljes mértékben felel
meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII,14.) IRM rendelet (továbbiakban:
WM rendelet) szabályainak.

1. Az IRM. rendelet 58. 5 (1) és (2) bekezdései alapján a rendelettervezet érvényességi
kelléke a vélernényezési jogkörrel rendelkező szervek véleményezése Lényének
feltüntetése, több véleményező esetén az egyetértőkre vonatkozó szabályok szerint
felsorolva. E jogszabályhelyek értelmében az 1. melléklet kodifikációs szövegezési
mintáinak 7.3.2. pontja alapján
- merev hivatkozással kelt feltüntetni a bevezető részben felsorolt államigazgatási

szervek véleményezési jogkörét biztosító jogszabályt és annak véleményezési
jogkört biztosító rendelkezést tartalmazó szerkezeti egységét, azaz a Rendelet
28. 5(1) bekezdését, továbbá

- a felsorolt véleményezőket azonos módon, minden véleményező teljes
megjelölésével szükséges megnevezni.

2. A bevezető részben merev hivatkozással feltüntetett partnerségi rendeletet — az
IRM rendelet 21. 5 (5) bekezdése alapján — annak pontos címével szükséges
megjelölni.

A tárgyi módosítás képviselő-testület elé terjesztését a javítások elvégzését követően
javaslom.

Tájékoztatom, hogy az Ét-v, 8. 5 (2cl) bekezdése szerint a településrendezési eszköz
elfogadásakor a záró szakmai vélemény kibocsátására jogosult állami főépítész — a
jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító — záró szakmai véleményét
figyelembe kell venni.

Kérem, hogy a jóváhagyást követően a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.)
Kora rendelet 4, 5 (5) bekezdés előü’ása alapján a Helyi Építési Szabályzatot hitelesített pdf
és szerkeszthető — jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas —

digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldjék meg, vagy
digitális formátumban — a jegyzőkönyvvel együtt — mint elektronikus úton hitelesített
dokumentumot tegyék elérhetővé az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal
részére. Hivatkozás: Rendelet 43. ~ (2) bekezdés.

A fentieken tél az alábbiakról tájékoztatom:

. A Rendelet 43. 5 (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárás esetén a településrendezési
eszköz legkorábban az elfogadástól számított 30. napon léptethető hatályba.

o A Rendelet 43. 5 (2) hekezdésnek megfelelően a polgármester — a képviselő-testületi
döntést követő 15 napon belül —a településrendezési eszközt az cifogadásról szóló
jegyzőkönyvvel együtt megküldi, vagy — elektronikus úton hitelesített dokumentumok
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elérését biztosítva —‚ annak elérési lehetőségéről értesíti a Lechner Tudásközpontot,
az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő
Összes államigazgatási szervet.

Az Építésügyi Dokumentációs És Információs Központról, valamint az Országos
Épitésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a
telepűlésrendezési eszkÖzöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-meflékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs
Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.
A dokumentumokat PDF (Portable Document Format) formátumban
— a Dokumentációs Központ honlapján közzétett teijedelemig elektronikus úton, az

elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,
— a Dokumentációs Központ honlapjá.n közzétett tei~edelemig az építésügyi hatósági

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR)
biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy

— csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton
kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. ~
(2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az infonnációszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 33. ~ (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak
településrendezési eszközeit a hatálybalépést követően a jogszabályokbar’
meghatározottak szerint közzé kell tennie.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal a településrendezési eszközök
egyeztetése során a Rendelet előírásai alapján ad véleményt, mewe a Rendelet 43. ~
(3) hekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az elfogadott településrendezési eszköz
kapcsán jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a településrendezési
döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Szolnok 2020. január,, 12.”

Tisztelettel:

Dr. l3erkó Attila kormánymegbízott nevében
es nzegbiza~abol kiadrnanyo.co

Dusa Zsuzsanna
állami főépítész
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Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

A dokumonlum oloklr~t’~i hIloloalloll.
Dátum2020.OI .20 O0Jl~aw*O1~OO
Jánz.Nagykun.SzolnokMog~roJ Kormányhivatal
Kiadmányozla: Dusa Zauzuonna
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MI IL4~ADAgEANI IL2QYJK0ZIhVcNAQcC0I ILyj CCC8YCAQMxDzANBg1ghkgBZQ
MEAgEFADCCAVkGCyqGS Ib3DQEJEAEE0I IBSASCAUQWggFAAgEBBg8CgVgBgUi I
TGQqAwMOAQMwMTANBg1ghkgBzQMEAgEFAAQgzL04dB±K1dAxSaRaiTzQFuyc~ Z
WwOsRVESi0CHcpJ6cCCQiQ97
+Vs 8! 3axgPMj AyMDAxMj gwODI zMz FaMAMCAQGggbi kgbuwgblxC zAJBgNVBAYT
AkhVMREWDWYDVQQHDAhCdWRhCGVzdDEXMBUGA1 UEYQWOVkFÍJS FUtMTA1ODU1NI
AXPDA6BgNVBAoMMO5JU1ogTmVtemVOaSBJbmZva29tbXVuaWvDoWNpw7NzIFN6
b2xnw6FsdGFOw7MgWnJOLj E5MDcGA1UEAwWWTW1uxZFzw61OZXROIE1kxZFiW6
1 seWVnesWRI FRTUzggM~ AxOS DigJMgRO 9WIENB0RswGQYI KWYBBQIJHAQMEDTAL
MAkGBwQAgZdeAQGgggfjMIIH3zCCBsegAwIBAgIIeenelWOwqQMwDQYJKoZIhv
cNAQELBQAWgZYxCZAJBgNVBAYTAkhVMREwDWYDVQQHDAhCdWRhcGVzdDE8MD0G
A1UECgwzTk1TWiBOZW1 6ZXRpIEluZm9rb2ltdWSpaBOhY2nDs3MgU3pvbGf Dow
xOYXTDsyBacnQuMTYWNAYDVQQDDC1NaW7FkXPDrXR1dHQgVGFuw7pzw61OdsOh
bnlrawFkw7Mgdj IgLSBHT1YgQ0EwHhcNMTkwOTEwMTAwMDA0whcNM~ gwOTASMT
AwMDAOWj CBs ~ ELMAkGA1UEBhMCSFUxETAPBgNVBAcMCEJ1 ZGFwZXNOMRcwFQYD
VQRhDA5WQVRIVSOxMDU4NTU2MDE8MDoGA1UECgWzTk1TWiBOzN1 6ZXRpIE1uZm
9rb2 1 tdWSpa8OhY2nDs 3MgU3pvbGfDoWxOYXTDsyBacnQuMTkWNWYDVQQDDDBN
aN7 FkXPDrXR1dHQgSWTFkWLDqNxSZWd6xZEgVFNTOCAyMDE5IOKAkyBHT1YgQO
EWggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4 IBDwAwggEKAoIBAQDGkxS8 !HAGDRyiR78 k
GOaboqyOl lJhfpGvNH48 kzl 9ThmP7rbI 5tFaCfNPlmr7trF!ZVu2M5I aFwfWTe
mt7HOwZN8rrr8 fZ±gwFOcR3SxxzjmbxypSvDVsscg,/n±c14t6Z,/uMcExEGNxD1
ZOXFGtCXmduQtsJjwTS7bOblmswcPSB7AQSv2dmMWyvpiYRJXeGPxM7TraNTJdX
L7AKo1XGyP5j XrkTSMoHZYSnpRiAvOdKtO !5WlkSILbJI5ppLq3WIy+rukvtrc



bG4qqEkI-IiD!!kMnMJxyReoKdt5bldelcE7n5dsyl 1FY9TsquL3
+VgFXQcHD91deSPV+kqmBZM3ODAgMBAAGjggQRMIIEDTB1BggrBgEFBQCBAQRp
MGcWNwYIKWYBBQUHMAKGK2hQdHAELy9xY2EuaG1 O ZWxlcy5nb3YuaHUvY2VyLO
dPVkNBLVF2Mi5j ZXIWLAYIKWYBBQUHMAGGIGhOdHA6Ly9xb2NzcC50aXR1bGVz
Lmdvdi50dS9vY3NWMBOGA1UdDgQWBBQfFM±Rlb/N6/QzQőznOCkdnm-tTi 1DAMBg
NVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFPS~ 04 Spei Eoz2vlhvgnqMvdj4 IAMI IC
BwYDVROgBIIB/j CCAf0WCQYHBACL7EABATCCAeSGDwKBWAGBSIhMZC0DAREBAI
CCAcIYWLgYI KWYBBQUHAgEWImhOdHA6Ly90aXR1bGVzLndvdI SodS 9 zemFiywx5
emFOb2swggGiBggrBgEFBQcCAj CCAZQeggGQAEUAegAgAGEAIABOAEkAUwBaAC
AAWgByAHQALgAgAGOAaQBuAVEAcWDtAHQAZQBOAHQAIABpAGQBUQBiAO kAbAB5
AGUAZWB6AOkAcWAgAHMAegBVAGwAZwDhAGWAdABhAHQA4 QBzAOEAbgBhAGsAIA
BZAHOA)DWBSAGCA4QBSAHQAYQBOAPMAaQAgAHQAYQBUAPOACWDtAHQAdgDhAG4A
eQBhACWAIADpAHIAdAB1AGwAbQB1AH0A6QBZAGUAIABhACAAdgBvAG4AYQBOAG
SAbwB6APMAIABzAH0AYQBiAOEAbAB5AH0AYQBOAGBAaWAgAHMAegB1AHIAaQBu
AHQAIABOAPYAcgBOAOkAbgBpAGsAOgAgAEkAQgBSACWAIABJAEIAUwBaACwAIA
BCAFMAWgAtAEOAVABUAC4AIABUAG8AdgDhAGIAYgBpACAAaQBuAGYAbWByAGOA
4QBj AGkA8wBrAD0AIAB0AHQAdABwAD0ALwAvAGgAaQBOAGUAbAB1AHMALgBnAG
8AdgAuAGgAdTA8BgNVHR8ENTAzMDGgL6AthitodHRWO1SvcWNhLmhpdGvS ZXMu
Z292Lmh1L2NybC9HT1ZDQS1Rdj IuY3JsMA4GA1UdDwEB!wQEAwIGQDAWBgNVHS
UBAf8EDDAKBggrBgEFBQCDCDAeBgNVHREEFzAVgRNpbmZvQGhpdGVSZxMuZ292
Lmh1MIGOBggrBgEFBQCBAwSBpzCBpDAIBgYEAI 5GAQEwgYIGBgQA~ kYBBTB4MD
oWNGhOdHBzOiBvaGlOZWxlcy5nb3YuaHUvc3phYmFseXphdG9rLOdvdkNBLvsE
(Jyl IVS5WZGYTAkhVMD0WNGhOdHBzOiBVaG1Q Zwxlcy5nb3yuaHlivc3phymFsex
phdG9rLOdvdkNBLVBEÍJylFTi SWZGYTAkVOMBMGBgQAj kYBBjAJBgcEAI 5GAQYC
MAOGCSqGS Ib3DQEBCWUAA4 IBAQBArGFWLVQOXFhCeg4 lFWkdy6bbvD+WOmPUQF
4GtuRAQwu8BwzOZLUOqaPWkGBY5h2fx5Gj EAMH9tnOxFb2OCHARqyQUOHL61uY
mrQ9zIfMB!nZSAYxD1N38x0GBhTsYY1LhvCCk8j 1TpIv11WSSWKAZZ6OuBPhSo
SZG!LwGl4JKczkl-{SySRxpNrBFZ6hf9uPl3wgnDGrxfrKlj +qKh’7sCoOXxX8pYq
SPKOGkzOfPW3SC9±KRssolutskre/Dgak±L8tp2
+EXReBruEok6HTJO0bGjMoixn±WPkQp~ c4vcmlDQGpOBIZTokLB6F8cMzbx9Nw
1BG+ri owAiPgj dcblddMYlCaj CCAmYCAQEwgaMwgZYxCzAJBgNVBAYTAkhVMRE
WDwYDVQQHDAhCdWRhcGVzdDE8MD0GA1IJECgwzTk1TWiBOZW1 6ZXRpIEluZm9rb
2 ltdWSpa8OhY2nDs3MgU3pvbGfDoWxOYxTDsyBacnQuMTYwNAYDvQQDDclNaw7
FkXPDrXRldHQgVGFuw7pzwGlOdsOhbnlrawFkw7Mgdj IgLSBHT1YgQOECCHnp3
tV~ sKj jMAOGCWCGSAF1AwQCAQUA0IGYMB0GCSqGSIb3DQEJAzENBgsqhk1G9wO
BCRABBDAcBgkqhk1G9wOBCQUxDxcNMjAwMTI 4MDgyMzMxW~ArBgsqhkiG9wOBC
RACDDEcMB0WGDAWBBTF0HCUYX+FcF1qFChKBLOREaakKzAvBgkqhk1G9wOBCQQ
xlgQgLo4mGrrlml EOvVgDZIBtXRőwvdBYT4EDhrufOlaJadEwDQYJKozIhvcNA
QEBBQAEggEAtslUy8MNfcR4n4vn7TreOCQ6n5vbueObzy±xxdaApjAu2sGj WQQ

iAnzlypgukfTdgokowYAy2tvn/clxEB zfTaVclw/wCMA2mJWVQrQIaHJvWIS7e
sx7 lOgr!9Esc4EYmeJKbYMY3cKaxPkOVbidl
+Ds 90± fVQEx3Z!AnstmERPUGwPgblnknhGEzxI 3yne1GGQFURDVLCSxTNf1nI 1
gCpE5Tf2±
8upű4CrbSlsgxqbdwDpJunobostc72AzsdR8ws 6vtEQIErTKqBeoBnNShwRnŐC
325pV6pyVsgn3NMbvhbrXHcF±GnAS2TFi-es9SHYdFVgrKsv3irbOHfBeViMQ==
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