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Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete ebben az évben több
alkalommal is tárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. műszaki
fejlesztéseit. A legutóbbi ülésen a 199/ 2011. (IX.27.) határozat 1-4. pontjában
döntés született a 2011. évi fejlesztésekről, az 5. pontban a szeptemberi
előterjesztésben részletezett elképzelésekkel a T. Képviselő-testület
egyetértett, de megvalósításuk a pénzügyi lehetőségek függvényében
történhet.
Az eltelt időszak működési és üzemeltetési tapasztalata, valamint a készülő
strandfejlesztési koncepció alapján szükségesnek tartjuk a fürdőfejlesztési
elképzelések továbbgondolását, illetve a koncepció folytatását.
Jelen előterjesztés az Üdülőközpont 2012. évi Üzleti tervének kiegészítése,
amelyben azokat a legfontosabb feladatokat indokoljuk, melyek a fürdő
meglévő, kiemelt objektumainak problémáit hivatottak megoldani:
− a meglévő öltöző épület felújítása és/vagy a felújítás során szintjeinek
megcserélése,
− az 50 méteres medence komplett felújítása, úgy, hogy a vízilabda, úszás és az
általános vendégigényeket is kielégítse,
− a 33 méteres medence medenceburkolatának cseréje, szintezése, a hiányzó
játékvezetői közlekedő elkészítése a medence partján,
− a termálmedencék burkolatának javítása és/vagy komplett cseréje,
− a 25 méteres és a 33 méteres medencék közötti közműalagút feltárása,
felmérése, kiváltásának és felújításának pontos megtervezése,
− a csúszdaérkező medencéből a balesetveszélyes lépcső kibontása,
lehetőségek szerinti süllyesztett hágcsós feljáró létrák elkészítése, saválló
anyagból,
− a 25-ös és 33-as medencék fölötti sátrak cseréje.
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Véleményünk szerint ugyan együtt kell kezelni a fentiekben részletezett feladatokat a
vízfelület növelő teendőkkel, és egy fürdőfejlesztési koncepció részét képezik, de
nem szabad őket úgymond „beállítani a sorba”, ugyanis ezek olyan halasztást
nem tűrő feladatok, melyek nem várhatják meg a sokat említett pályázat remélt
sikerét.
A felsorolt, kiemelt prioritású feladatokat el kell indítani a jövő év elején.
Esetlegesen halasztást tűrhet az utolsó két téma, azaz a csúszdaérkező medence
alakítása és a sportmedencék sátrai.
Az uszoda üzemeltetésében a kiemelt legfontosabb fejlesztésre szoruló terület az
50 m-es medence rekonstrukciója. Az üdülőközpont megalapozott véleménye,
hogy az alábbi beruházással a medence mind hatósági, mind üzemelési, mind
vendég szempontból megbízható üzemi szintre hozható.
Korábban, a szakértői tervek és árajánlatok alapján, az üdülőközpont szakmai és
takarékossági okokból is kifolyólag egy három lépésből álló tervet állított össze,
melyet a T. Képviselő-testület elé is beterjesztett.
A terv alapgondolata megalapozott volt, azt a célt szolgálta, hogy az 50 méteres
medence a legjobb, legkézenfekvőbb megoldással a lehető leghasználhatóbb (sport,
fürdő céllal) állapotba kerüljön.
Azonban volt egy komoly bizonytalansági tényező, amellyel még nem foglalkozott
senki sem, aki eddig az 50 méteres medence sorsát tervezte (korábbi
elgondolásokra utalva).
Ez a tényező a statikai alkalmasság volt, ugyanis felmerült a kérdés, hogy a
medence alap állapota van-e olyan szinten, hogy az alkalmas lehet bármilyen
praktikus megoldásra.
A T. Képviselő-testület a szeptemberi testületi ülésen a fenti alapcélokkal
egyetértett az 50 méteres medence sorsát illetően és a 191/2011.(IX. 27.)
határozatában döntött a statikai vizsgálat szükségességéről, melyet a tervező
elkészített, és a megállapításokat megtette, döntés előkészítő célzattal.
A vizsgálat alapján olyan megoldás született, melyet az ÁNTSZ helyi
kirendeltségével is már előzetesen egyeztetett az Üdülőközpont, de a korábbi
háromütemű megoldás helyett (nem lebecsülve azt), egy olyan új megvalósítási
ajánlat készült, ami a korábbi terv első két ütemének közel megfelelő összegű,
de már komplett eljárást takar, és melynek eredménye a szintén korábbi
háromfázisú ütem végeredményét hozná.
Jelen feltételekkel, az majdnem biztosnak ítélhető, hogy az 50 méteres medence a
jövőben várhatóan nem fog üzemelési engedélyt kapni mostani állapotára.
Minden körülményt mérlegelve, lehetőségeinkhez mérten lépnünk kell már a jövő
szezon kezdetére.
Nyugodtak lehetünk abból a szempontból, hogy statikailag is alátámasztott
megoldásunk ígérkezik, melynek végeredménye egy kiemelt, korlátokkal és új
járófelülettel ellátott megerősített oldalú, folyókázott vízelvezetésű, alsó
vízbetáplálású,
felbetonozott
medencefenekű,
gépészetileg
kiegészített,
tökéletesített vegyszerezésű, mélyebb pontján 220 cm és a sekélyebb oldalán 135
cm vízmélységű, többfunkciós, 50 m-es úszóversenyekre és hivatalos vízilabda
mérkőzésekre is alkalmas medencefóliázott uszoda lenne.
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Az 50 m-es medence fentiekben részletezett fejlesztési tervei illeszkednek a
tulajdonos jövőbeni fürdőfejlesztési koncepciójába, azonban nem javasoljuk
egybe venni a pályázatra beadandó strandfejlesztési koncepció résszel, külön
kell kezelni a fürdőfejlesztési keret terhére.
Az egyesített ütemű megoldás költségvetése nettó 55 300 eFt.
A kivitelezés ajánlott kezdési időpontja 2012. március 01., befejezési időpontja
pedig 2012. május 01., a strandszezon nyitásával egybekötve (szükséges
engedélyek birtokában, terheletlen próbaüzem sikeres lezárásával, készen a terhelt
próbaüzemre).
Érdekesség és a teljes értékű információ átadás érdekében csatoljuk a statikai
vizsgálatot.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását ebben a kiemelt kérdésben.
Az öltözőépület vizesblokk részénél látványos problémákat okoz a nem
megfelelő szigetelés miatti átnedvesedés. A talajvíz hatása is hasonlóképpen
mutatkozik. Árajánlatot két megoldási variációra kértünk.
Az „A” variáció a mostani állapot tökéletes, időtálló helyreállítása, a „B”
variáció az öltözőépület szintjeinek megcserélése és az ennek során történő
helyreállítás, természetesen a külső homlokzaté is.
Az „A” variációra az árajánlat megérkezett, összege nettó 5 321 eFt, amelyből
nettó 253 eFt a tartalékkeret. Az ár nem tartalmazza a nyílászárók cseréjét,
javítását, ami további 1 600 e Ft nettó összeget jelent.
A „B” variációhoz tartozó árajánlat 42 495 eFt nettó összeg, amely 2 024 eFt
nettó összegű tartalékkeretet tartalmaz. A „B” variáció alapját képezi a komplex
fürdőfejlesztési elképzelésnek, ugyanis az emeleti részen kapna helyet egy zárt
lépcsőházon keresztül megközelíthető irodaszint, ahol nem csak a fürdő dolgozói, de
a fürdőt érintő sportegyesületek is helyet kapnának, de ezzel párhuzamosan az alsó
szinten egy koedukált öltözőblokk kapna helyet, öltöző kabinokkal és szekrényekkel,
akadálymentesített
kivitelben.
Az
öltözőegység
végében
vagy
egy
masszázshelységet vagy egy gyermekmegőrzőt tervezünk kivitelezni. A munkákat
tavaszi időponttal célszerű megkezdeni, legkésőbb 2012. május 1-ei befejezéssel.
33 méteres medence burkolásának, szintezésének befejezése is nagyon aktuális
feladat. Meg kell ezt tenni esztétikai okok miatt, üzemelési elvárások végett és a
sportolói használhatóságért is. Az ajánlat összege nettó 9 020 eFt. A kivitelezést a
sátorbontás idején célszerű megtenni.
A 33 m-es medence fejlesztési tervei illeszkednek a tulajdonos jövőbeni
fürdőfejlesztési koncepciójához, azonban nem javasoljuk egybe venni a
pályázatra beadandó fürdőfejlesztési koncepció résszel, külön kell kezelni a
fürdőfejlesztési keret terhére.
Aktuális a 33 méteres medence körüli burkolat cseréje, kijavítása. Az árajánlat
két alternatívára készült:
„A”variáció szerint: a jelenlegi állapotnak megfelelő burkolatjavítás nettó: 500 eFt
„B”variáció szerint: az új burkolattal történő helyreállítás: nettó 6 375 eFt.
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Szintén ehhez a ponthoz illesztjük a világító kandeláberek szerkezeti javítását
(nem cseréjét). Előzetes felmérés szerint, az a folyamat, hogy a jelenlegi állapot
biztonságosan tartható legyen, nettó 350 e Ft összeget igényel.
Szintén aktuális téma legalább a termál medencék burkolati javítása. Ennek
összege nettó 1000 eFt. Indokolt a 2012-es szezonra ezt a minimális
munkafolyamatot elvégezni.
Javasolt középtávon a teljes burkolatcsere, azonban ez beállítható a pályázatra
beadandó fürdőfejlesztési koncepció részeként. Költsége elsődleges
felmérések szerint nettó 5 000 eFt.
Problémát jelent, mint már szemléltettük, a mostani kempingkapun történő
közlekedés és a kemping területén a parcellázás hiánya. A beállási rend jelenleg
az, hogy a vendég először elfoglalja pl. lakóautójával az általa jónak tartott helyet és
majd csak ezt követően megy el bejelentkezni a recepció helyiségébe. Ekkor, ha
rossz helyre települt le és elfoglal akár 200 m2 területet is, nem tud a recepciós már
mit kezdeni.
A koordinálatlanul történő közlekedés, helykiválasztás egyik következménye a
fürdőben történő össze-vissza parkolás.
A korábban javasolt megoldás a recepció átköltöztetése a Vecseri fok felőli új
parkolónál lévő teherkapuhoz (kerítésen belüli oldal), folyamatban van. Egy
esztétikus, téliesített, zsindelytetős faház került kiválasztásra, melyet még az idei
évben szeretnénk megvásárolni (most van rá akciós lehetőség). Az ára áttelepítési
költséggel és automatizált a kempingkapuval, kempingportával együtt, nettó
800 eFt.
A jelenlegi recepciós helyiségből, a korábban említettek szerint, társalkodó helyiséget
szeretnénk kialakítani, ahol a kemping vendégei időjárási körülményektől függetlenül,
kulturált lehetőségek között, 30 - 40 fővel is tartózkodhatnak. Ennek a költségét, saját
bevételből és szponzori támogatásból oldja meg az Üdülőközpont.
A kivitelezés javasolt dátuma (a faház vásárlás kivételével) 2012. március 01-től
kezdődően.
A kemping parcellázása során 25 db 70 m2-es lakóautó, lakókocsi parcella kerülne
kialakításra, sövényes elválasztással, felszórt közlekedő utakkal, részben felújított
elektromos rendszerrel 500 eFt nettó összegért. A költség tartalmazza a kemping
területén lévő beton pályamaradványok feltörését is. A kivitelezés kezdő dátuma
2012. február hónap közepe, időjárás függvényében.
Az előző témához kiegészítésként kapcsolódik a Vecseri foki teherporta fürdő
területén és a közterületen lévő útjának befejezése. Az útszakasz kiépítés
elengedhetetlen az előzőekben említett átszervezett kempingüzemhez. A kivitelezés
nettó a 2 990 eFt, várható időpontja a jövő év eleje (2012. év eleje).
Ahogyan korábban említettük, szintén a jövő szezonkezdés időpontjáig (2012. május
01.) tervezzük a 25 méteres medence fejlesztését az élménymedencék
irányában. A medence lépcsős bejáratával szemközti hosszanti oldalon adott a
lehetőség a vízelvezető vályúk becsövezésére, víznyomás alá helyezésére, úgy
hogy ez ne akadályozza az elfolyó víz útját. A víznyomást egy élményszivattyú
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biztosítaná, ami a medence forgatógépház aknájában kerülne elhelyezésre. A
szivattyú és a kiépített vízvezeték összekötéséhez egy kb. 4 méteres
burkolatszakaszt kellene felbontani, egy csempe szélességben. A szivattyú időzített
vezérlést kapna. Az említett nyomás alá helyezhető vályúban lévő csőszakaszra
kerülnének ráillesztésre a különböző gyermek élményelemek, melyek játékosan vizet
spriccelnének a gyerekekre, családokra a medencében. 6 db elem elhelyezését
tervezzük, amelyek 3-3 elosztásban üzemelnének. Mivel a hosszanti vályú
szélessége megfelelő, úgy lehetne az élményelemeket elhelyezni, hogy azok nem
akadályoznák a tanmedence, úszási funkcióját. Sőt, nyáron (de akár télen is) plusz
élményt, vonzerőt biztosítanának.
A 3 gyerekeknek tervezett élményelem „átspriccel” a medence sekélyebb részébe.
A beérkezett költségvetés alapján a bekerülési összeg nettó 500 eFt (melyből
összefoglalóan az anyagköltség 400 e Ft kedvezményesen, 100 eFt az üzembe
helyezés költsége). Ez a megoldás jelentős vendégszám növekedést, továbbá
vendég megelégedettséget eredményezne. A kivitelezés nem befolyásolja az üzem
folyamatosságát.
A 25 méteres és a 33 méteres medencék közötti közműalagút feltárása, kiváltási
és kijavítási munkáinak tervezése (~ nettó 300 eFt) is indokolt feladat.
Apartman házak minimális felszerelésének kiegészítése is a minimális
szolgáltatás előfeltétele. Ki kell cserélni az önkormányzat tulajdonát képező
berendezések egy részét, ágyakat, bútorokat. Ez a művelet előre láthatólag nettó
800 e Ft költséget jelent.
Teniszpálya minimális felújítása sem maradhat el, ha az üdülőközpont üzemelteti
továbbra is a teniszpályát és létesítményeit. A fejlesztés szükséges, várható
eredménye a sikeres együttműködés a teniszklubokkal. A szakértők által összeállított
minimális felújítási igény nettó összege 736 eFt.
A felsoroltak mellett említésre került, hogy a csúszdaérkező medence
medencelépcsőjét is ki kell váltani biztonsági okokból, a lépcső helyére saválló,
hágcsós létrát kell beépíteni (3 darab). Említettük, hogy ez az a munkafolyamat ami
„feláldozható” esetlegesen a jobban prioritást élvezők végett. Ezt az állítást tartjuk, de
egy kiemelt veszélyforrás a napi üzemben, így szeretnénk, ha engedélyt, támogatást
kapnánk a megvalósítására.
A medencelépcső kibontásának költsége: 280 e Ft nettó összeg.
A kibontott lépcső alatti medencerész komplett burkolásának költsége (17 m2
érintett): 600 e Ft nettó összeg.
Kissé halasztható munkafolyamatnak állítottuk be a 25-ös és 33-as medencék
medencesátrainak kicserélését. A komplett munkafolyamat, ami ugyanazt a
végeredményt adná mint a mostani sátrak formája, csak természetesen új,
gombamentes és UV álló sátoranyagból, jobb szellőzési lehetőség biztosításával,
több éves garanciával, 12 500 e Ft nettó összegbe kerül, a jelenlegi beszerzési,
előállítási árakon. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását a sátrak
ügyében.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
műszaki fejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést vitassa meg és az alábbi
határozatot fogadja el.
…………./ 2011. (XII. 16.)
Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. műszaki fejlesztési koncepciója
Határozati javaslat
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi
Üdülőközpont Nonprofit Kft. műszaki fejlesztési koncepciójáró szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a recepció 2012. évi
átköltöztetése érdekében támogatja a majdani recepció épületének kialakítására a
faház idei megvásárlását, melyre bruttó 625 eFt fedezetet biztosít 2011. évben a
„strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére.
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont
Nonprofit Kft. tervezett műszaki fejlesztései közül az alábbi feladatok megvalósítását
javasolja 2012. évben, melynek fedezetét a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz”
elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja:
„A” változat szerint:
- 33 méteres medence burkolásának, szintezésének befejezése: bruttó 11.455 eFt,
- 33 méteres medence körüli burkolat kijavítása:
- jelenlegi állapotnak megfelelő helyreállítás: bruttó 635 eFt,
- 25m-es és 33 m-es medence közötti közműalagút feltárási, kijavítási munkáinak
tervezése: bruttó 381 eFt,
- kempingterület parcellázása: bruttó 635 eFt
- 33-as medence körüli világító kandeláberek szerkezeti javítása: bruttó 445 eFt,
- 25 m-es medence fejlesztése élményelemekkel: bruttó 635 eFt,
- kempingbejárat és recepció átköltöztetése: bruttó 1.016 eFt,
- a kemping aszfaltozott (Vecseri fok felöli) útjának befejezése: bruttó 3.797 eFt.
- üdülőházak önkormányzat tulajdonát képező berendezéseinek, bútorainak cseréje:
bruttó 1.016 eFt,
- verseny előírásoknak megfelelő teniszpálya felújítása: bruttó 935 eFt.
Összesen: 20.950 eFt
„B” változat szerint:
- 33 méteres medence burkolásának, szintezésének befejezése: bruttó 11.455 eFt,
- 33 méteres medence körüli burkolat cseréje:
- új burkolattal történő helyreállítás: bruttó 8.096 eFt,
- 25m-es és 33 m-es medence közötti közműalagút feltárási, kijavítási munkáinak
tervezése: bruttó 381 eFt,
6
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- kempingterület parcellázása: bruttó 635 eFt
- 33-as medence körüli világító kandeláberek szerkezeti javítása: bruttó 445 eFt,
- 25 m-es medence fejlesztése élményelemekkel: bruttó 635 eFt,
- kempingbejárat és recepció átköltöztetése: bruttó 1.016 eFt,
- a kemping aszfaltozott (Vecseri fok felöli) útjának befejezése: bruttó 3.797 eFt.
-üdülőházak önkormányzat tulajdonát képező berendezéseinek, bútorainak cseréje:
bruttó 1.016 eFt,
- verseny előírásoknak megfelelő teniszpálya felújítása: bruttó 935 eFt.
Összesen: 28.411 eFt
3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 50 m-es
medence tervezett rekonstrukciója illeszkedik a strandfejlesztési koncepcióhoz és
javasolja - a statikai vizsgálat eredményét figyelembe véve - az előterjesztés szerinti
megvalósítását 2012. évben, a benyújtandó strandfejlesztési pályázattól elkülönítve,
önálló fejlesztésként. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
egyesített ütemű megoldás forrását (bruttó 70.231 eFt-ot) a „strandfejlesztés kiemelt
beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére 2012. évben biztosítja.
4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
- „A” változat szerint: a termál medencék burkolat javítását 2012. évi kivitelezéssel,
bruttó 1.270 eFt összegben, melynek fedezetét a „strandfejlesztés kiemelt
beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja.
- „B” változat szerint: a termálmedencék teljes burkolatcseréjét bruttó 6.350 eFt
összegben, melynek megvalósítását a pályázatra beadandó strandfejlesztési
koncepció részeként javasolja.
5. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
- „A” változat szerint: az öltözőépület felújítását (bruttó 6.758 eFt) és a nyílászárók
cseréjét (bruttó 2.032 e Ft) 2012. évi kivitelezéssel, melyek fedezetét a
„strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja.
- „B” változat szerint: az öltöző épület felújításával egyidejűleg a két színt
funkciójának megcserélésével bruttó 53.969 eFt összegben, melynek megvalósítását
a pályázatra beadandó strandfejlesztési koncepció részeként javasolja.
6. Az 1. pontban szereplő feladat megvalósítása érdekében szükséges a 2011.- évi
költségvetési rendelet 4. számú melléklet III. fejezetében 625 eFt elkülönítése az
MFB hitelkeret terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: soron következő rendeletmódosítás
7. A Képviselő-testület támogatja az „A” változat elfogadása esetén a határozat 1.
számú melléklete szerinti feladatok 2012. évi költségvetésben történő figyelembe
vételét 101.241 eFt bruttó összeggel, és ezzel összefüggésben az MFB hitelkeret
maradvány 587.802 eFt pályázati önerő elkülönítését a strandfejlesztés kiemelt
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beruházás megvalósítása érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés előterjesztése
8. A Képviselő-testület támogatja az „B” változat elfogadása esetén a határozat 1.
számú melléklete szerinti feladatok 2012. évi költségvetésben történő figyelembe
vételét 158.961 eFt bruttó összeggel, és ezzel összefüggésben az MFB hitelkeret
maradvány 530.082 eFt pályázati önerő elkülönítését a strandfejlesztés kiemelt
beruházás megvalósítása érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés előterjesztése
A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája
5. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Szentes, 2011. november 30.
Szűcs Szabolcs
ügyvezető
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1. sz. melléklet: a felsorolt fejlesztési elképzelésekről, bruttó árakkal (a sorszámozás, az 50 m-es
medencét kivéve, nem a prioritási sorrendet takarja, természetesen mutat egy fontossági sorrendet,
de minden elem kiemelten szükséges)
Fejlesztés
megnevezése
1.) 50 m-es medence
rekonstrukciója
2.) Öltözőépület
vizesblokk részénél
adódó
átnedvesedési
problémák
megoldása
(szintcserével vagy
anélkül)
+nyílászárok cseréje
3.) 33 méteres
medence
burkolásának,
szintezésének
befejezése
4.) 33 méteres
medence körüli
burkolat
helyreállítása, vagy
cseréje
5.) 25 méteres
medence fejlesztése
élményelemekkel
6.) Üdülőházak
bútorainak cseréje
7.) A kemping
aszfaltozott útjának
befejezése
8.) Termál
medencék burkolati
javítása, vagy
cseréje
9.) Kempingbejárat
és recepció
átköltöztetése
(faházzal,
elektromos kapu
átszereléssel)
10.) Teniszpálya
minimális felújítása
11.) Kempingterület
parcellázása
12.) 33 méteres
medence körüli
világító
kandeláberek
szerkezeti javítása
13.) A 25 méteres és
a 33 méteres
medencék közötti
közműalagút
feltárása
Összesítés:

„ A” változat bruttó
összege ( 27 %-os ÁFÁval)
70 231 eFt

„B” változat bruttó
összege ( 27 %-os ÁFÁval)
70 231 eFt

6 758 eFt

53 969 eFt

+ 2 032eFt
11 455 eFt

11 455 eFt

635 eFt

8 096 eFt

635 eFt

635 eFt

1 016 e Ft

1 016 e Ft

3 797 eFt

3 797 eFt

1 270 eFt

6 350 eFt

1 016 eFt

1 016 eFt

935 eFt

935 eFt

635 e Ft

635 e Ft

445 eFt

445 eFt

381 e Ft

381 e Ft

101 241 eFt

158 961 eFt

