
vÁLLALKo z^i l  szuRzooÉs

amely léfuejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u,72., képviseletében: Dr.
Kovács ZolitÁn polgármester, bankszi{m|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja |1748045.15429410; adószím:
1 5 429 4 | 0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

mrísrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltatő - Tewező ZÉ. (8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője:
Vörös Lasz|ő igazgatő1' cégjegyzékszáma: 19.10-500215; bankszám|aszálm: 73200196-11201298, adószrím:
I24877I2.2-l9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon,' az a|étbbi feltételek
szerint:

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérö aközbeszerzésekröl sző|ő 2003. évi CXXD(. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapjrín eryszerü közbesz.erzési eljrírrást (a továbbiakban: közbeszerzési eljrárrís) folytatott le.
Megrendelő aközbeszerzési eljrárás tÍrgyátés mennyiségét az ajrínlati felhívás 2. pontjában hatfuotra
meg.

A beszerzés tÍ,rwa és mennyisége:

C s ap a dé lo íz- elv e zet ő r e n ds zer e k fe hrtj ft ds a

T an g azd as ó g c s ap ad é laúz-e lv q,et é s

Megrendelö aközbeszerzési eljrárásában benyújtott ajanlatokat megvizsgrílta' egrmással összevetette,
és döntését 2009. március 25. napján kihirdette. Megrendelő közbeszeruési eljrírasban hozott
döntése szerint aközbeszerzési eljrárasban a nyertes qjránlattevö Vállalkozó lett.

tr.
A szerződés tá.rlgz

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képező, Vl. pont szerinti
létesítnény (a továbbiakban: létesítnaény) építési munlpáinak teljes köni megvalósÍtrá'sát a jelen
szerzödéshez kapcsolódő egéb mellékletek, ígr kiilönösen az ajánlati felhívas és dokumenüíció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hory Megrendelö szÁmátra a jelen
szerződésben meghatározott munkiákat saját költségén elvégzi.

Vríllalkozó feladata továbbá minden egéb a feladat megvalósítrásiához sziikséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, kÍilönös tekintettel azon mellékmunkríka és ráfordítrísokra' amelyek a
vonatkozó szabvrínyok és a szakmai ryakorlat szerint a munka elvégzéséheztartomak.

Aközbeszeruési eljráráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódő vagtannak mellékletét képező
okiratokon kífúli egyéb tervelg dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az i|yen tervekneko
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniiik aközbeszerzési eljarással és a jelen
szerzödéssel, és azokat elózetesen Vállalkozó köteles jóvríhagyás cé|jából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy teruezóje által kezdeményezett műszaki váItozÁs ajanlatkérói
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles aváltozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóváharyatni. A vá|tozás végrehajtása csak ilyen jóvaharyás utrín lehetséges, mert az e nélkÍil
v é gzett b rírmilyen eltéré st a Vál lalko zó s aj át kockáz atfu a hajg a vé gre.
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6.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó aj ránlatában megj elölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arrq hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal eryütt teljes könÍen
megvizsgálta" hiánytalanul elolvasta és megértette, azt kor|áioás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajrínlatkérési dokumentaciót megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnekta|á|ta;

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

- az esetleges felvilágosítrás kéréseknél kielégítő, elégséges magyaúaatot kapott;

- a szerzódés tárgyátjelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabá|yoznttak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osáályu minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználiísával a szerződés szerinti hatiáridőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
éÍruhánására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben l0 %o
feletti alvállalkozókén! illetőleg egyéb részfvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt" akit/amelyet Vállalkozo ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az áItahlk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytrán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
személy, szerv ezet közemiíköd éséhez hozzáj átu|t.

A 7. pontban szabályozottakon tulmenően Vállalkozó a kijzbeszerzési eljarás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli' a teljesítésben 10 %.ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót
kizÍről'ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összlrangban igénybe vett alvállalkozőért úry felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan karért is,
amelv anélkül nem következett volna be.

m.
TeIjesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
ajánlatrában foglalt teljesítési ütemezés szerint e|v égzi.

A kivitelezés műszaki átadésa megkezdésének határideje: 2009. szeptember 30. (a továbbiakban:
befej ezési hatríridő).

Vállalkozó előtelj esítésre jogosult.

rv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

lt. Szerződő felek megállapodnak abban, hory a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítrása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tÍ!ékoztatjál< eg;rmást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
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Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik útjrán a késöbbiekben meghatiározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeáetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljrírás alapjrán megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasÍtísai szerint köteles elj rárni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszeÍvezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerzodés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biáonságosan bekeríteni és őrimi, a megfelelö baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmri-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a múszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleérwe a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok trírolrísát és örzését, az é|et- és varyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzéstilgy megszervezni, hory biztosítsa a munka gazdaságos és ryors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy hatríridőben történő e|végzését
veszé|yetteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kaÍért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s aá
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges köriilrnény| adatot és utasítríst rögzítenek az építésí
naplóban.

Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: Vörös Lész|ő

Lakcím: 8500 Pápa, Liliom u.3/3.

Telefonszrím: 89 l 313 _ 902.

Jogosultsági ka:rr. Sz.: FMV-Vz ép,_ A-I9-I254/2009.

Megrendelő áita| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnrír Istviín' Németh Tamás, Heizer Zo|tiÍn

Vál lalko zó á|ta| a kapc s o lattartásra kij e lö lt szemé|y / szerv ezet:

Név: Takács Gábor

Telefonszámz 89 /3I3 _902.

A felek 16., |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illewe Vállalkozó
nevében az épitési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosít.ását.
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20. Megrendelő, illetoleg az álta|a kijelölt személy vagy szervezet a Yálla|kozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közremiiködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélktil, bármikor jogosult ellenőrizrri. Az e|lenőrzés azonban a szükséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő aÍIyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, YZEY a gyártás helyén. Az el|enőtzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az e|őirtak szerint el kell végeáetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálat fiiggetlen szakértő á|ta| va|ő e|végzését elrendelheti' A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazol'jrík, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a
Megrendelő által adott utasíLásnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelót
terheli. Az e|takarásra kerülő munkrák elkészültének vrírható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzöen építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontrísi anyagok, hulladékok és környezetkrírosító anyagok
környezetvédelrni követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valarnint a munkaterület
melletti csapadékvíz e|vezető rendszerek műszaki állapotrának megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállíÍása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelö kizátrő|ag a hiba- és hiránymentes, I. osztályú minőségrí teljesítést veszi át.

A müszaki áadás.átvételi eljrírást a Vállalkozó készre jelentése a|apján a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásrának legkésőbbi időpontja a vállalt hataridő
|ejárta előtti 15. nap, Az eljrárást a Megrendelő a késae jelentés kézhentéte|e utráni 14. napra tiizi ki'
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési hatríridő lehet.

A müszaki átadás-átvételi eljrárás kitíizésének feltétele az áúadási dokumenüíció jóvríhagyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentríció - a megvalósulási tervelg melynek pé|dányszáma 4
pld.

A műszaki áúadás-áúvételi eljárás lefolytatásrának és az üzembe helyezési eljrárás megkezdésének
feltétele a sziikséges és a műszaki dokumentrációban meghatátozott valamennyi létesítmény
rendeltetésszer(thasnÁlatra alkalmas készültsége aze|őírt bizonylatokí<al.

A miiszaki átadás.á*ételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadők. A műszaki
átadas.átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yoző hirínyokat és szükséges kiegészítő
munkrákat a Vállalkozó térítés nélkiil és az akkor meghatátozásra kerülő hatráridőre köteles elvégezni
(hiánypótlás).

26, Az éLtadás-áLtvételi eljrárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|jfuásről a felek
jeryzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az áLt^dás-^tvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás.á*ételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az áúadás-átvételi eljarásra új
idópont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27, Végszrámla csak a sikeres átadás.átvételi eljárást követően nyujtható be.

28, Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadáts-átvétel a szerződésben elöírt hatráridőn belül, illetőleg
hatiírnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

21.

) )

,)^
L a .

25.

<G:



30 .

29. Azáúadás- átvételi eljárástól szrímított egy éven belül az építési beruhazás munkáit ismételten meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljrírást Megrendelő készíti elő és hívja meg ana a
Vállalkozót.

vI.
Módosítások

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítrásrára közös megegyezéssel, kizátrő|ag
a Kbt..ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendeló e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi
vá|tottatásátra.

Nem minósül Megrendelő részéről történő vá|tonatásnalq ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|'u előírt anyag nem szerezhetó be).

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljríráshoz kapcsolódó
tervdokumentaciót és egyéb okiratot a Vrállalkozó a kiviteledretőség szempondából a
szerzödéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentiíció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájrára vagy hirányosságríra való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítrís nem kezdeménvezhetö.

33, Amennyiben a kivitelezés során elöre nem látható műszaki problémakkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úry Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a sziikséges
felvilágosítríst megadj a.

34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítrások, pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosÍtís) rendezéséhez a tervezó közreműködését és
rendelkezésre á||ását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenöriáetri.

35. Hatráridő módosítás indokául időjarási tényező nem érvényesÍthető.

VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatrírozoff feladatok hibátlan és hiránytalan teljesítéséért
összesen 2,4|7.020,- Ft + 20 %o AFA, azazKettőmillió.négyszáutizenhétezer.húsz foÍnt + 20 oÁ
általrános forgalmi adó összegű vállalkozási dij illeti meg. Ennek megfelelően avél||a|kozősi dij teljes
bruttó összege: 2.900.424'. Fq azaz Kettőmillió.kilencszázezer.négyszrízhuszonnégy forint
éÉalányár.

37 " Vállalkozó részszátm|abenyújtrísríra nem jogosult.
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38. Végszrímla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelö a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

39. A teljesítés igazolás alapjrín kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó Kinizsi
Bank Zrt, 73200196.I|201298 számú bankszámlájátra az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XC[.
törvény 36/,4. $.ban előírt igazolás benyújtísát követően 30 napon belül átutalja.

40. Megrendelö kizátrő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghaüírozott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfe l e l ö szátm|át fo gadj a be.

4I. Megrendelö előleget nem biztosít.

VItr.
Késedelmes teljesítés' meghirisulás

42. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajanlatában foglalt teljesítési
hatráridőt Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úry naponta 50.000'. Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

43, Amennyiben a fenti hatríridő tekintetében Vállalkozó számátta felróható módon 30 (ha:minc) napot
meghaladó késedelembe esik, tlw azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintilq amely alapjrán
Megrendelő egyoldalúan ryakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj
40 (neg1rven) %-átra jogosult meghiúsulási kötbérként.

44" Megrendelő a kotbért meghaladó karának érvényesítésére is jogosult.

45, Megrendelő a 44, pont szerinti eljrárásra jogosult az alábbi esetekben is:

. vállalkozó ellen csőd., felszrámolási vag7 végelszámolási eljránás indul;
- Vríllalkozó mélüányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
- Vállakoző a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő ene irrányuló Írásbeli felszólítrísrának

kézhez:téte|ét követő 10 (tíz) napon belül nem folflatta;
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozőt vagy egyéb

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

46, Megrendelő fizetési késedelme esetén Yá||a|kozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízástbenyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelrni kamatot követelni.

DL

Szavatosság' jótállás

47 " Az utó-felü|vizsgá|ati eljárás sorrín a Megrendelő által kittízött időpontban a Felek bejarást tartanak
és az esetlegesen még fennrálló hibákól' hirínyosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibríkat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.



49.

50.

51 .

52.

48. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatfuozott idejű kötelező alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrende|ő a szerződéstől brírmikor elállhat' köteles azonban a Vállalkozó lcárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények ama engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelö a fogyatékosság kiküszöbölésére tíízött megfelelő hataridő sikertelen eltelte után
gyakorolhada a hibás teljesítéséböl eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll - az e|állásijoganak gyakorlása és a 44. pontban
meghatározott kötbér érvényesítésén tul _ a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetri. A mrír teljesített munkarészekre a Vríllalkozó garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

)o.
Titoktarü{s

Szerződő felek megállapodnak abban, hory a jelen megállapodasban foglaltaka| valamint a
teljesítésük során az eg5másnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerüen nem vonatkozik arra M információra' amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
lehetővé.

Ha a Megrendelö a Vríllalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretröl szereztudomást ezt aYá||a|koző e|őzetesbozzájáru|ása nélkül mással nem közölheti.

)íL

Nyilatkozatok

53. Felekkijelentik,hory

. kellő felhata|nazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés a|áIiÍár,álra és teljesítésére;
- a jelen szerződés a|áírását az e|Te kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető

testtilete szabályszerűen engedé|yeúe és az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabá|yi
rendelkezéseknek;

. a jelen szerződést a fél nevében aláÍró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabrílyok által
megkívánt regiszhált aláírási joggal rendelkezik, így részérő| a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, olyan szerződés vary egyéb jognyi|atkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

. nincs olyan fiiggóben levö kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezötlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vary saját
telj esítési készségére, illetve képességére.

54. A jelen szerződéssel kapcsolatos brármilyen kérdésben a felek írásban tesmek nyilatkozatot
egymásnak, ajrínlott, tértivevényes levél útjrán.



57 .

58.

xru.
Jogviták rendezése

55. Felek az esetlegesjogvitáikat elsödlegesen békés úton, targyalások útján kívánjrík rendezni, s csupán
akkor fordulnak bíróságho1ha a trárryalásos rendezés nem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a tárgalások azok kezdeményezésétő| sziímított 30 (harminc) napon belül nem
vezettek eredményre, úry felek alávetik magukat a pertárgy értékétől ftiggöen a Pápai Vrárosi
B íróság kizrírólagos illetékességének.

xw.
Egyéb rendelkezések

Az aján\ati felhívás, a dokumentríció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|at4
ya|amint az ezen kívtil feltett eryéb kérdések és az eze|<re adott válaszok a jelen szerződés
e|vá|asz1hatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratolg illetöleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űg u előbbi okiratok szövege aztrányadó.

Uryancsak ajelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik aszerzódés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következök:

1. számú melléklet ajánlati felhívás és dokumentáció,

2. szémű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

A jelen szerződésben nem sz.abályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadők.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utián, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben me ge gy ező|j óváharyó la g a|áírták.

Párya2009. április 2. B@R@%N N,
8500 Pápa'fuadiu. ,l.

..---=>

ffi
Vríllalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa,2009. április 2.

#ff%rja d',^2Í- #P* 
"f:\

;;;;;.{jlű ,,J
jegyző"r* t. ng

d  - , ' . t t  
t ' ,

-  ' J F l :  '


