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amely létrejött egyrészről Pápa Város önkormányzata (szék.helye: 8500 Pápa, Fő u. I2., képviseletében: Dr'
Kovács Zo|tán polgiírmester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-154294Io-............;
adőszárn: I54294I02I9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Magyar Asdalt Kft. (Széküelye: 1135 Budapest, Szegedí űt 35-3,7., képviselője:
Kovács Imre és Somogyi Lajos; cégegyzékszátma: Cg. 01-09-467864; bankszámlaszám.' Raiffeisen
Bank 12001008-00164053-00100004. adőszám: 12141867-4-44\ a továbbiakban. mint Vállalkozó
kijzött azalulírotthelyen és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

1 .

I.

El.őzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzéselci|| szó|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési e|já,rás) folytatott le.
Megrendelő aközbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta
meg.

A beszerzés targyaés mennyisége:

Pópa, vórosi útépítések III.

o Pdpa, Várkert utca burkolatfekijítdsa

Megrendelő akozbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgiílta, egymással összevetette,
és döntését 2008. október 3 napjrín kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljrírásban hozott döntése
szerint aközbeszeruési eljárásban a nyertes ajánlattevő Viíllalkozó lett.

II.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvrállalja a szerződéS tárgyát képező,I/l. pont szerinti
létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkiíinak teljes köní megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így kiilönösen az aján|ati felhívás és dokumentáció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vríllal arra, hogy Megrendelő számára a jelen
szerződésben meghatározott munkákat saj át költség én e|v é gzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése
és ktiltségeinek viselése, klilönös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka e|végzéséhez tartoznak.

Akozbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező
okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük aközbeszerzési eljárással és a jelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelonek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői
engedé|yezése előtt a Vrállalkozó köteles a változás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóváhagyatni, A váf,tozás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, meÍt az e nélkül
végzett bármilyen eltérést a Vrfllalkozó saját kockázatára hajtja végre.
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6.

Vállalkozó ttibbletmunkák e|végzésére nem jogosult. A megvalósítás ktiltsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó ajrínlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra' hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien
megvizsgiílta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen alráírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

. az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy
kétértelmtinek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés trárgyát jeIen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabiílyozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályí minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiiínymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben l0 vo
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vállalkozó ajránlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva' a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
személy, szeÍy ezeÍ' közreműköd éséhez hozzájáru|t.

8. A 7. pontban szabiflyozottakon rúlmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|jarás során megjelölt
alvrállalkozóin kívüli, a teljesítésben L0 vo-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvrállalkozót
h.lzfu őIag Megrendelő egyetértéSével vehet igénybe.

9, Vrállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

III.

Teljesítési határidők

l0. Felek megifllapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vrfllalt építési munkiíkat az
aj ánlatában foglalt telj esítési ütemezés szerint elv égzi,

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. október 20. (a továbbiakban:
befej ezési hatrárido).

Vállalkozó előteljesítésrek<tzánől'ag a Megrendelővel kötött kiilön megrállapodás szerint jogosult.

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

11. Szerzódő felek megiállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupiín a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
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12.

t3 .

15.

16.

14.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatiírozott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott. kiczbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem te{edhet ki a munka megszewezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatiírozott idopontban átadni. Vállalkozó köteles a teriiletet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkatertilet áwételétől a műszaki átadás.átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterü|etenvégzett tevékenységéért,beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok trárolását és őrzését, azéIet- és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzéstűgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő e|végzését
veszé|yeztets vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő krírért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeli, illetoleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkozó felelős mtíszaki vezetője és adatai:

Név: .......... .......'Fehér Gyiirgy

Lakcím: ................. 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi út

Telefonszám: .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .88/567.t l0

Jogosultsági kam. Sz.'.'.''....' FMv.Köz|,ép. N 19.01011l

Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vrállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt szemé|y l szerv ezeÍ:

Név: . . . . . . . . . .  . . . . . . . ' . . .L isz i  Zo|tán

Telefonszám: '.............'.' 88/567.110

A felek 16,, I7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítás át.
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20. Megrendelő, illetőleg az áJtala kijelölt személy vagy Szervezet a Yáfla7kozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közremrÍködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélktil, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enőrzés azonban a szükséges mértéken felül
nem zavarhada Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és e|végzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, Vagy a gyártás helyén. Az e|Lenőrzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a
megfelelő vizsgiflatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgiílat fiiggetlen szakértő által való e|végzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a minőség az e|őktaknak, vagy a
Megrendelő ráltal adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt
terheli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpondráról Vrállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni'

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és kömyezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok
helvreállítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő |<tzáró|ag a hiba- és hiánymentes, I. osztiílyú minőségű teljesítést veszi át'

A műszaki átadás.átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapj,án a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásrínak legkésőbbi időpontja a vállalt határidő
lejárta előtti 15. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni 14' napra tűzi ki,
melynek legkésőbbi időponda a vállalt teljesítési határidő lehet.

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadásl dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéróI. Az átadásl' dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek pé|dányszáma 4
pld.

A műszaki átadás.átvételi eljrárás lefolytatásrának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele a szükséges és a műszaki dokumentációban meghatfuozott valamennyi létesítmény
rendeltetésszerű haszniílatra alkalmas készültsége az e|őírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges kiegészítő
munkiíkat a Vállalkozó térítés nélkti| és az akkor meshatározásra kerülő határidőre köteles e|vés.ezni
(riánypótlás).

26. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljfuásról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vrállalkoző az
ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új
időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27. Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be'

28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerzodésben előírt határidőn belül, illetőleg
hatiárnapon megkezdődött, kivéve' ha a Megrendeló a szolgáltatást nem vette át.
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30.

31 .

32.

29. Az á,tadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgiílni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elo és hívja meg urrTa a
Vállalkozót'

vr.
Módosítások

Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kiziírólag
a Kbt.-ben foglalt fehételek maradéktalan teljesülése esetén van mód' Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi
változtatására.

Nem minősül Megrendelő részéről történő viíltoztatásnak, ha a tervmódosítás a Vrállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

Minden, a jelen szerzÍidéshez és az azt megelőzó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vrállalkozó a kivitelezhetőség szempondából a
szerződéskötést megelőzoen saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságiára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.

33. Amennyiben a kivitelezés során elore nem látható műszaki problémrákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

34. Vállalkozó kötelezettsége' hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tewező közreműködését és
rendelkezésre rfllását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vrállalkozó érdekkörében merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriztetni.

35. Határidő módosítás indokául időiárási Íénvező nem érvénvesíthetri'

VII.

Vállalkozási díj' fizetési fe|tételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatiírozott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen |4.504.834,. Ft + 20 vo ÁFA, azaz TÍzennégymillió.ötszáznégyezer.
nyolcszázharmincnégy forint + 20 vo álta|ános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeú meg.
Ennek megfelelően a vrfllalkozási díj teljes bruttó összege: 17.405.801,. Ft, azaz tizenhétmillió.
négyszáziitezer.nyolcszázegyf orintátatányát,

37. A szerződés szerinti munka a2007, évi CXXVI. tv' |42. s. alapján fordított adőzás úátartozk,
aminek értelmében Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani' A Vállalkozó
számláiban áthárított Áre-t nem tüntethet fel.

38. Vállalkozó részszámlabenyújtására nem jogosult.



39. Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvéte|i eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

40. A teljesítés igazolás alapján kiállított végszátm|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
Raiffeisen Bank 12001008-00164053.00100004 szátmű bankszámlájára30 napon belül átutalja.

4|. Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő szám|átt fogadja be.

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vIIr.
Késedelmes teljesítés' meghiúsulás

43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkoző ajén|atában foglalt teljesítési
határidőt Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta 50.000'. Ft késedelmi kötbért köteles
ftzetni naptrári napi késedelmi kötbérként.

44. Amennyiben a fenti határidő tekintetében Vállalkozó szétmára felróható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, űgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely a|apján
Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj
40 (negyven) Yo-ára jogosult meghiúsulási kotbérként.

45. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

46' Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
- Vállalkoző a teljesítést felfiiggesztette és Megrendeló erre irányuló írásbeli folszólításának

kézhezyéte|ét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;
- Vállalkoző ajelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvá||a|kozőt vagy egyéb

közreműködőt a teljesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

47. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt' rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás



48. A jótállási garancia időtartamának lejrárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban
bejrárást tartanak és az esetlegesen még fennrálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

49, Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabiflyokban meghaÍfuozott idejű kötelező alkalmassági idő is
terheli.

x.
Etrállás a szerződéstől

50. A Megrende|ő a szerződéstől bármikor eliíllhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére trízött megfelelő határidő sikertelen eltelte utián
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

51' Amennyiben a Vállalkoző a befejezési hatráridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az ajránlatkérőnek jogában ál1- _ az elállási jogának gyakorlása és a 44' pontban
meghatiírozott kötbér érvényesítésén níl - a Vrfllalkozót a munkaterüleEől levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciiílis és
Szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosída'

xr.
TÍtoktartás

52, Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszenien nem vonatkozik arra aZ információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé.

53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez fudomást, ezt a Vállalkoző e|őzeÍeshozzájős,,llása nélkül mással nem közölheti.

XIL

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés a|átírásá,ra és teljesítésére;

- a jelen szerződés a|áírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég \gazgatósága, vagy vezeÍő
testiilete szabályszerÍien engedélyezte és az megfelel az elTe vonatkozó jogszabrflyi
rendelkezéseknekl

- a jelen szerzodést a fél nevében aláírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztriilt aláírási joggal rendelkezik, így részérő| a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére' illetve képességére.



58.

59.

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, aj ánlott, tértivevényes levél úd án'

XIII.

JogvÍták rendezése

56. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupiín
akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő| sziímított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertáÍgy éÍtékétő| függően a Pápai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

Egyéb .}'u'.,u",u,"o
Az ajánlati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve' Viíllalkoző ajám|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezeL<te adott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űEy az előbbi okiratok szövege azkányadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik aszerződés mellékletei.

A jelen szerzodés mellékletei a következók:

1. számú melléklet: ajránlati felhívás és dokumentáció,

2. szálrrú melléklet: Vríllalkozó nyertes ajiánlata'

3. szá"rrú melléklet: Műszaki ütemterv

Ajelen szerződésben nem szabiflyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok rendelkezéseí az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utiín' mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegy ezőt, j óvráhagyól ag aláírták.

Jz-L
Kanozsainé Dr.


