Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelettel módosított
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
egységes szerkezetben
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) és 29. § (1)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III.
törvény 32. § (3) bekezdése és 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 1. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. §
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. §
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § (1)-(8) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
8. § (1)-(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
9. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 9. § (3)-(9) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 10. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 11. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 11. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 12. § tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 15. § tekintetében a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

A támogatások iránti kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalához vagy annak ügyfélszolgálatához kell
benyújtani hivatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az erre
a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható.

2. §

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell családja jövedelmi viszonyairól és
igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál irányadó időszakként a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni.

3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére
való kötelezés esetében engedélyezhető:
a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem
haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg,
b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a csökkentés mértéke nem
haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át.
4. §

A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági
bankszámlájára utalással kell folyósítani.

5. §

A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés
kizárt.

6. §

A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával,
megszüntetésével, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás
visszafizetésre kötelezéssel és a visszafizetésre kötelezés csökkentésével,
elengedésével, vagy annak részletekben történő engedélyezésével
kapcsolatos eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a
polgármesterre.

2

2. Önkormányzati segély
7. § (1) Önkormányzati segélyre jogosult az az időszakosan létfenntartási
gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130 %-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a
kérelmező egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 140 %-át.
(3) Az önkormányzati segély összege
a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként
nem lehet kevesebb 5 000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-nál,
b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és
személyenként nem lehet kevesebb 2 000 Ft-nál és nem lehet több az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-nál.
(4) Önkormányzati segélyt ugyanazon családban élők részére évente
legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző
támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt.
(5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában:
a) egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet
megállapítani,
b) kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet
megállapítani,
c) háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást nem lehet megállapítani.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül:
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
lakásfenntartási támogatás.
(7) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy
alkalommal, legfeljebb 20 000 Ft összegű önkormányzati segélyt lehet
megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.
(8) A (7) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában
igazoltan:
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés
következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,
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b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett
bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség
tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik.
8. § (1) Önkormányzati segélyt kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az
eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) Az önkormányzati segély összege koporsós temetésnél 25 000 Ft,
hamvasztásos temetésnél 20 000 Ft.
(3) A haláleset bekövetkeztére tekintettel igényelt önkormányzati segély
iránti kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül kell benyújtani.
3. Egyéb szociális ellátások:
9. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság
időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján nem haladja meg a 70 %-os mértéket,
b) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette,
c) mentális állapota vagy pszichiátriai betegsége következtében legalább
hat hónap időtartamban folyamatosan munkaképtelen,
d) várandós.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt állapot fennállását:
a) az a)-b) pont esetében a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével,
b) a c) pont esetében pszichiáter vagy addiktológus szakorvos által
kiállított egy hónapnál nem régebbi keltezésű igazolással,
c) a d) pont esetében a terhes gondozási kiskönyvvel
kell igazolni.
(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult
köteles:
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15
napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba
vetetni magát,
b) a beilleszkedését segítő program kidolgozásában részt venni,
c) beilleszkedését segítő programról a nyilvántartásba vételtől számított
60 napon belül írásban megállapodni, és
d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
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(4) A beilleszkedési programok típusai:
a) egyéni tanácsadás,
b) szociális esetkezelés,
c) komplex családgondozás,
d) álláskeresési motiváció erősítése,
e) tájékoztatás a munkaerő-piaci képzésekről, szolgáltatásokról,
f) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése,
g) egyéb ellátásba jutás segítése.
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy neki felróhatóan a (3)
bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget.
(6) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére az
együttműködési kötelezettség teljesítésére kijelölt szerv a veszprémi
székhelyű
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás, a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona (a továbbiakban: Családsegítő
Szolgálat) útján.
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő
Szolgálat a kitűzött határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti a
rendszeres szociális segélyre jogosultat a határidő elmulasztásáról, és új
határidő kitűzésével felhívja az együttműködési kötelezettség teljesítésére.
Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együttműködési kötelezettség
két éven belüli ismételt megszegésének jogkövetkezményeiről is.
(8) A Családsegítő Szolgálat az együttműködési kötelezettség ismételt
megszegése esetén az együttműködési kötelezettség megszegését igazoló
iratok egyidejű megküldésével 8 napon belül értesíti az eljáró hatóságot.
(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása csak orvosi igazolással
igazolható.
(10) A rendszeres szociális segélyre a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. § (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek:
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetén a 200 %-át, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(2) A közgyógyellátásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. § (1) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az
eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell:
a) részben, ha
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy
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ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
b) egészében, ha
ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
(2) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettségével kapcsolatos
valamennyi eljárásban a képviselő-testület átruházza hatáskörét a
polgármesterre.
11/A. §1 (1)Az Önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatási díj
megfizetéséhez támogatást nyújt a nyugdíjas személynek feltéve, hogy
megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek.
(2) A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmeket minden
évben január 31-ig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A nyugdíjas személy részére a következő esetekben kell a támogatást
megállapítani:
a) 65. életévét betöltötte, vagy
b) egyedül élő nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, vagy
c) a háztartásban csak nyugdíjas személyek élnek, és egy főre jutó
jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét, vagy
d) a b)–c) pontban meghatározott esetekben húsz év alatti, nappali
tagozaton köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben tanuló
személy eltartásáról gondoskodik, akivel életvitelszerűen egy
háztartásban él, ideértve azt az esetet is, ha a tanuló szorgalmi
időszakban a háztartáson kívül tartózkodik, és az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét.
11/B. §2 (1) A támogatás alapja a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő közszolgáltatási
díj.
(2) A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj 50
%-ával:
a) egyedül élő, 65. életévét betöltött személy esetében,
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét,
c) az 11/A. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét,
1
2

Beépítette az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. február 28. napjától.
Beépítette az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. február 28. napjától.
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d) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj
100%-ával:
a) egyedül élő, 75. életévét betöltött személy esetében,
b) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
c) az 11/A. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, ha az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét,
d) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét.
(4) Nyugdíjas háztartás esetében:
a) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték 65.
életévüket, de 75. életévüket még nem, a támogatás összege
megegyezik az (1) bekezdésben megállapított díj 50 %-ával,
b) ha az együtt élő személyek január 1-jén valamennyien betöltötték 75.
életévüket, a támogatás összege megegyezik az (1) bekezdésben
megállapított díj 100 %-ával.
11/C. §3 A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következőket:
a) egyedül élő kérelmező, vagy nyugdíjas háztartás esetében a nyugdíjról
szóló igazolást,
b) nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről,
c) az 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben igazolást a tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról, és nyilatkozatot arról, hogy a 20 év
alatti személy eltartásáról a háztartásban gondoskodnak.
11/D. §4 A képviselő-testület a támogatási kérelem elbírálásával kapcsolatos
hatáskörét átruházza a polgármesterre.
4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakellátások
12. § (1) Eplény Községi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában foglalt kötelező és
egyéb önként vállalt feladatait társulások útján a (2)-(3) bekezdésben
felsorolt intézményekben biztosítja.
(2) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény keretében:
a) szociális étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
3
4

Beépítette az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. február 28. napjától.
Beépítette az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. február 28. napjától.
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c) időskorú személyek tartós elhelyezését.
(3) A Családsegítő Szolgálat útján biztosítja a családsegítő szolgáltatást.
13. §

A rendelet 12. §-ában meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és
szakellátásokat biztosító intézmények nevét, címét és elérhetőségét az 1.
függelék tartalmazza.

14. §

A rendelet 12. § (2) bekezdésében nevesített szolgáltatások és ellátások
igénybe vételének módjáról és a fizetendő térítési díj összegéről a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában
kijelölt önkormányzat alkot rendeletet.

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
15. § (1) Eplény Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ban foglalt kötelező és
egyéb önként vállalt feladatait társulás útján a (2) bekezdésben nevesített
intézményben biztosítja.
(2) A Családsegítő Szolgálat keretében:
a) a gyermekjóléti szolgáltatást,
b) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait és
c) a gyermekek átmeneti ellátását.
16. §

A személyes gondoskodást nyújtó 15. § (2) bekezdésében felsorolt
gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény nevét, címét és
elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza.

17. §

A 15. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások
igénybe vételének módjáról és a fizetendő térítési díj összegéről a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Megállapodásában kijelölt önkormányzat alkot rendeletet..

6. Záró rendelkezések
18. §

A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. § (1) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekek védelméről szóló 15/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete.
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1. függelék a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÁRSULÁSOK ÚTJÁN
1./

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA:
VKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Kistérségi Gondozási Központ
8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
88/327-004
szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás
II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona
I. sz. Idősek Otthona
8200 Veszprém, Török I. u. 10.
88/400-593
II. sz. Idősek Otthona
8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
88/404-773

2./

CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS:
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁTATÁSOK
Családsegítő szolgálat
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520
II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS
Gyermekjóléti központ
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
Családok átmeneti otthona
8200 Veszprém, Pápai u. 37.
88/561-115
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