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köált z alábbiak szenni:

].L MeaEndeló mesrendeli, válla]koó pedig elváUalja !,,Iali§rrlíi allrakcióíejls,Jés
PóPó" - A Píipoi Este ,óz!-kúslél! I<ot"Pla, tö,n .ulbdltít úzmhelért !éhéiő,é le
,ő újjóbhae és csolódbolót szolqálío!úsolkal lfuéhő íejl.srése'' .í ű, KDoP,
2,1,|A-09,2J-20l0-0002 azonxílószóhl' projekrh.z *apMtódó ,lzi t azmíihdlózdl t i-
!i&aér6c'iái&/ú közbesZEési eljálás kiliteleresi muntáit e ajár altéteü f€lhivásbm
é§ ajánad dokme ációbm s7rpló nrlsz.lki t rtalónma] a 3,/ ponlbfu iö8ziielt egy_
ö$regú álal|rnyárcn.

1.2, A 9erzódés múszati t!,1alaa nagáb foglalja a nesvatósltás ninden elókésátó és
felvonulási nünkáját, a köáe.lnel foslal&okar. a nUJú;tedlet áivételét, a be_, és pió,
batlzemelési, a músZli haiósÁgi és hsználatbavételi áiad.ások feltéie]einek bi7-t síli§ái
ajó!állási és szavalossáci nunná]k 9lvégzé*1, a s4mszédos épllményekben és köáerli_
l€ten okozott károk helyieállittá! valmint a kiviiele2ésh* és Úmbehelyez:shei
_/L\,eces§z!M".o9ci enEede'yeftlé§e( e.loziinlNo^bi/oq6Ál,efl iohnge

1,3. A szeuódés !ársya yfrinli kiviielez-ési nuka íem vízjóci lélesiiési engedélynez kötötl

3500 PáPa, Esterh&y_ka§lély 2/]. és 3. bnz,

]]. ]. Az l./ pontbm negielölt mun*! váltalkoz'.i dija:

i,

28058.373.-Fl

eaz brutió HarDinclJlDillió_hliMízh,rbin.!óB/ez..{záznarhiíchés/ ronnt
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3,2, A vállalkozisi díj ledezetet nyújt válbjroánat u 1, po ba negüatirczoit és a do_
kmoücióbfu Égletezett núsz]aki táila]mú nun}át}al összfucgésben felnennt ösz
sts köa€den és ]ró^ctcn kóIt§égére, kivéve uokat a kóltséeeket, méIyeké a jelen
sreződés kifejcz€tt Mdelkézése szerint a MesEndcló visol,

],3, A vá]lallrozó a MegÉndeló által kiadoti ájánlati dokumen!íció és ma! részét képezó
köllségvetés téleles áruásfial t]rnszlotla alá a ]. lontbm neebatárc2oti vá]Ia]kozási
díjál,

3.4, vállalko2ó ajelen szezódés a]apjál képeó, M ajónlati dokm€niáció Eszeként kiadoit
múszkiieídokmeniációieNladai!, ú]jszaki, memyhégi kiirásrifelitlvizsgii]!4 éy-
rcváelere, ánnálköltségkibalisá! ajánlékos nunlú Ql ogyútl egyeáeúe a szeuódés
ncgkölés. elól!. ezéí vállalkozó a lácsiinén, néglalósiésa sonin a dokuenláció
eselleges hiályosságaira váló bivalkoziissal meúyisési kifoeást, többtc&óligc ieénrr
MeBEndelö felé jelm szérnjdés megkölését köv€tóen nen cnelhot,

].5. válldkozó a szeződés iáigyát képézó íúlaie lelet ne8lekint€tte, ü ajánlaii doku_
me iciót álimulnályozia, a szütség.s fuüszaki észEvétclok€t megieiie és ajánlaábú
szeiepelieiic, vállalkozó a s4EÓdés teljesilésév€l a ]étcsítményeket EndeltetésbÜ
hasaálatra alká]na ál]apolbfu adja át Megr€ndclönét, A válla]kozó vi*l e ajrlnati
dokMmt ció tév€s álelmereséből adódó nilden kockáZiot,

].6. A vakkozísi dij a beépiiésÉ keriiló eyagokat is larta]r@a, A bcéplióse keíüló
myaBok áninát enelkcdésc a vállalkozói dijla nincs kibalássalj ú ecység]árát a béfe_
jezési hairridó neyelémbevételével prognosáizi]la]r, Az ópilési nallóbú a seúódés
róczitctt áJas összegét énúó. vagy a tcljsíiés batjiidejét is kiható pólnuDtát etad€l_
ni neú lehet. út érényesen csa! á vállalkozó kózpontjához cimeTe lenci cszkózólni,

3,7, vállalkoá á sk,ódés lllpját képező núgati leNdokMútációbm. kölségvet sb€n
9.€!ló szerkezetekól és elilóóyagohó] való eltéEse csat MeesndclÓ, vag/ nil
gani €lenórének elózcles lrá.os jóváhagyása escim, és u eltéréssel é!i eii srerkeF
1ek. yagok kölhégkinukaásB 6elén jogosuli,

sv 4ődé s b a. s alé, i l l d ló r i dői :

sz. ródés íe ü e s iié ft n. k he 2 l@ílé s e :

Teü.saési halóíidő:
su z&l és kólés k I. g) irkj ak g

2013. saptenbel 30,

4,1, MegEndcló előleljesiléstöllosad,

4,2, vállalko2ó a befeiezési batiridónóz vigónriiott felóMtó késedelen esción ké$delmi
köibért köteles fiz€nn,

A késedclmi kóthér nértéke: a sreződés sejntineltó elleNblgá]iaiás 5 %_án t necfeleló
ósszg/naptáJi nap. melyei Mg8rendeló a vab&oával sz€nbcn a vécszánlábe éFényesíi_

Meghiúsulási kölbér nérléke a euenszolsáliailis áfa nélküli öszesének 5 %_a,

5,1, vállalkozó a teljcsítési kóldócn a vállalkozisi diiát ] (vég)g|nlával éNényesitheti

óssrcce] íettó 28,058,373,_ F1
ésédékességq u áfa nélhili szeuődéses érték ]00 %_át eléó ne§wlósuli

'',
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5.2, A szinna kinzciósc a szeu ódéssdü leljsirés núszli ellenór ált li isM]ásái kővetó_

5,3, váualkozónat a kinzbsek vomtkozisában u Adózil Endjéól 9ó]ó tödély (An )
36/Á,§ szedit l€ll eljánia,

5.4. Késedelnes fiz€tés esetén Vállalko2ót ! Ptt. rendelkezé*inek negfelelő összeBlt kése
delmi kmat ill€ti n€g,

5.5. M.gl.ndeló igény esetén vállalkozóna& €lóléget biáosil. ü eióies méiiéke a n€tió vál_
blkozisi dü s%_ijnat nccfclcló ösgeg, vállalkoólak elóleg i8ényá a geródésköiést
kővető 5 nun}mapon belül ínisbdn kell jelenie, MesEndcló ú clólcgd lec!éstjbb ú
éPitósi núkalcirlet áiadásál köveló 15 napon bel nzeii ki.

5,ó, Az elóleg ehzánolá5a a (vég)szinlábm történik,

M e gé n de lő töle Ie ze1l s é 8 e k :

ó,l, M€gr€ndeló a szcu ódéssz.rú teljesites átvélelére ós ü eIlmértek hnzeÉséE kötelerclí,

6,2. Póhun}ák eLende]éséE kiziólag a M.gendeló jososuli a Kht, elójrásái a]apján.

6,3, Mcgrendeló n€Bbizotlon keFsáül mú9a!i ellcnóri ievékenyséJret véEez, €mck soijn
u dpilésinaplót legalább heii eyakorisággal ellenózi, MeBiende]ó és mcgbizoltjainat
jelenlé,te 6 dLdózé$ a núkavéczést neh zavdnalja, intézkedéséik a úunkák szets
vezéséE ncn iúje&ehéL ki,

6,4, Mcgendeló u ulasiinan az épitési naplóbú tülénó bejesyzésse] ködi a vállalkozó,

6,5, MegEndeló nyilatkozi\ bogy a srezódésbeD neeiatáebu vállalkozisi dij Péüügyi
fedezlével rcnd€lkezik.

6,6, MesEndeló jogosult és cgyben köleles a szzódé§ f€lmondüi , h! sziikséses olym
ha!áridóYel. amcly knelő!é ieszi, ilogy a szezódéssel éiintett feladala eltáiásáról gón_
doskodni fudjon _ ba
a) a vIillálozóbb köueteit€n vágy közvetlenül 25%_ot negnaladó tulajdod lége,

scdé$ Vdez aalmcly olye jogi genély vasy jogi személyiséligel nem lcnd€lke_
,n gud6á3i iliMság mely nem felel neg a KbL 5ó,§ (l) bekezdés k) ponljábm
m€ghatirc2oti feltételeknek,

b) a vállalkoá közvekften m8y köZvedenül 25%_ot nceüaladó tulljdoni Eszes€dést
s2Ez valamely olye jogi 9enély va§/ josi szmélyiségeel nen Endelkező gu_
da§áei tá66áBban, mely nen felel neg a Kbt. 56.§ (l) bekezdós k) Ponijábm
n€chaliirczolt feliéiclcknek.

6,7. Mecrendeló a kivitclezsnöz sziiksés€s viIlmos eídgiát és vizet iéritésíentesen bizto_
sitja vablkoó részóre,

/ó altozói tötelezelbéeek:

7,1. vállalkozó köicles gondoskodni a nukaterül€t átvóteléiól a múszaki áiadás le2áJá5á
i3 a muniatedlet lehatárolá§áól, a nükaterijletE vonaikoó iúftndésreli_
núkavédelni, vaeyon!édelni. kózegészségúgyi, kö!tryczei!édelíi és egészségügyi
elóínisok végrehajlásÁól iltetve betarlisiiól, Ez a kóielezen§jge alvá]laltozóival. nü
kavr]lalóilal és e épiié9i helyszinen lartóz-kodó egréb szmélyek}cl is ffuá]l. vállal_
kozó kóteles a kiviicl€Zs során keletkező hulladékot folyamtose elszilliiani,

7,2. Az ajánlaibm Ekorcltakon kjüll, a Kbt. ]28,§ (2]_(4) bökezdések alapján csat a MéB
rcndelő clózeles hozájárulásaeselén foglalkorainaó másalvállalkozó,



7,3. Az alvállalkozók}a] smben !ímsáolt vIillá]kozói köveielmúvek a vrláltó?ói s,er
ádésbe! rce/fel méne^d rem la]adta..á} teg , fi^G"i h"ú do, jótljlás. lölber qb,]
úoknat aiánybe kell lemi a válláh Égfeladatok na$^ácává].

?,4. válakózó kötcles betánfui mindzol biáolsági és egyéb elóirásokai, sell€ges korl6
tozó iltézk€dósckel] eelyeket Megrendeló íntban hatircz ncg 9ánáú a nunkatelü,
lel áladás átYételi eljánása soii!,

7,5, váualkozó a úunk& a halályos joesabályokbfu neebatirczoii szb|lyoknal, elóilí_
"okn.} e, úb. fuJ oln"k negfe e óe1 löle.es c'veEeá|,

7,6, válla]kozó köleles a Mesiendelő kclviselójéi éitesiteni azonmud( enc( neckadése
elólt, melyek Eluely szrk€Tti részt ellakmáEk a nun].iát néckézdé$ elótl mi_
íinú 48 ólá,al, Amemlbm Megrendeló képvislójc u €lóetes éíesités ellenére a
taküíía kerüló szrtcetet nfu tekinli meg, válIálkozó jogosult a mu*át folytahi,
Amomyiben vállalkozó ü éllesilési kötelezciiséeének neú tesz €l€get, Mc8Fndelő jo_
golul,, e lalú mtnIMl vi§yabo s§alell.1ón4j

7.7. vállalkoó köt€l€s ú l9]/2009, (D{,]5,) Kom, rend€let a]apján a épitkels k€zdetétól
fuak tetjes bcfejezéséig épitési mplót vezenri,
a) vállalkozó naponla és folymtos iőBziii u épíési mplóbm u épilési tevékcny_

ség valúennyi mpi esendyéi. a loglalkoztatoft személyek szjmái, d élvégzett
munka leirágái, a mecoldmdó prcblénákÁl, nelyek negoldását a Megendelóól
várja el, és valmemyi fontosabb köiü!n6r1, mi & építési teaékelysés késóbbi
fol}aal'sábd Yissu tiiközódik,

b) A2 épilési napló| állmdóm a nukaielületen ke]l laitáni és savatolni kell, hoB/ d
iljelékes *nélyek _ a MegÉndeló és negbizoit músz,}i éllenórei szÁnáE hoz_
Ziférhctó legyen,

c) váua.lkozó tudonfuul veszi. ho$/ a núsz.ti ellenóók bejesyres€ivel kap.solalos
álláspon§át 3 Dapo! belül rócziteíie kell íJaban az épiiési mplóbe,

d) A MeFendeló és a vállalkózó & építési nu!k& negkc2déséve] egy idóben neg_
adja @ épitési t€rülct lelelósének és helyelt€sének névét, el&hetóséce! illeékessé,
gijket. és czek€t ú adatókat e épitesi naplóbm röezitik.

e) Á 1eNe2ó épitési nallóbú left bejes]zése csa& a Megtndeló núszaki eueúEnek
igeolásával éíényes,

7.8, vÁualkozó kötelc' maeál áJr4 hogy csak olya eyagotat és táJeyakal hdhál fel,
nelyek u ó fulajdonában vma.k és am€lyektel szenben hmadik felek semiféle
jo8okal nm éíényesiüelnek.

7.9, Ea a váUalkozó ellen féhz!íolási vaB/ végelszánolási eljfuN indulia alkor ! Meg,
iend€ló jogosult ú erdjl való tudomásszmósi kóvetóen. a nuDkiik szakérlóvel való
lelúéésére és a muDtálnat - a Válla]kozó töltségére töriénó nahdékt ]m tovább_
adÁ.áB e8y másik vdlalkozó lelé,

7,]0, vállalkozó köteles a szeizódés alapját kepeb a.jánlati dokm€nticióbe n€ghaúrczolt
ninóségel, akö]tségvetésben ógziigttlipBoknat nesfe]e]ódbiáosilmi,

7,1], Amemyiben a ieNtóI eltéó kivnel,és szúksécessége nenil fel. úgy aá vab&oó
köieles jelehi a MegendctóDok vágy n€cbietijának a viikséses intézkedésk ne8é_
teléh{, A helyszíni moBva]ósiláshoz szúkséges teNekei (8y]ii,íány_, résret_, áládás_
slb,) 3_3 p€ldánybfu kót€hs átadni az érinten folyúat negkezdó9 clótl.

?,l2, vá]lalko7n neh fietés nem sámol cl a srezódés ieljc§itésével ösrefugcésbm olym
költségeke| melyek a Kbt, 56,§ (t) bekéznés k) pontj! gsinti felt&€l€knek n€m moB_
feleló tj6Nás tckintctóben nerúlnek fcl. és n€lyek a vállalkoó adókói€les jóvcdel_
mének csökt€niésére altalnas,k

J
..-=---'



7,13, válalkozó köteles a seódés t€ljcsitdséhez teü6 idóiáJiaha ll3tt fulajdonosi 9dk+
zetét a Me8Endcló szárnára n.cisndhetóvé temi és a Kh, 125,§ (5) bekézdés 9enlti
ügylet€kiől á Meg!€ndelői bZ]adéklalfu ul értesiteni.

7,]4, A ktillöldi adóiucióséé vállalkozó kótclcs a szeizodóshez @ vonatkoó ncgbaial_
n,zását cgto]ni, nogy e iuetósge szennli adóbalóságió] a hag/a adóhaiógig kóuel,
letriil b€szer€áet a váualkozóla vonatkoá adatokal u o6ágok ]rózótd j;csecély
iE ybe!óicle néltiil.

&,

8,1, vii]lalkozó tudonásul veszi, hogy Megrdde]ó jogosult jelen sreuődésból 9ámaó
bizontos feladat inat clláli§ára külón szezódésben ószit€lt feltétclek szednt úúszld

8,2. Mús2ák1 ellenór kiziólag ! M€g€ndelóvcl kölöit külön 9er_dé5 keÉ€n belül jogo_

M n,óis é g i tö 9e lé l né, r,. k :

9,1, vál,]kozó a kivitelelsi nunkát a vonalko2ó Mag}ü szbványok és elóin4sok szerint
dok betlnágiva] véczi, A fel]rsaá]t, beélilett eyaeok csat első oszr]ályú minó$cúek

9,2, vIillá]bzó köteles a %Eódés l. pontábm leírt nunkit a 3. pontbe geiepló dijérl a
Mag/d sabvány gúinti L osz!á\ai ninóségben kivii€l€hi, Anemyiben a mun}á!
negitélésében vélenéíykülönbs8 vm, a s4Éódó f€lek a vona&ozó ioEszabilyok sze_
rlnl ezenjogkónel lelhalllnrMtl szNezel b*onisával naúozák meg a ninóége!. A
vi6gálatok költségen ! ninósée€t lévesen nesitéló fél fi-d,

9,], vá]lalkoó ]rötelcs minden felbasaá]i úyagól és szglkezeEol a gy.ánó és loigalnúó
vállalatokól a íi.óFgi húsitváiyt beszereai é§ aokat u épilési úplóhoz csaiolni.
Künjbi myag és sz€rkezel a€lhMálása e$tén a váualko2ó knozik a Mag/ú szats
vány %nnti ninóséect saját köliségén bizonyitani, Az ó köleleségc szúkség e§tén ü
impoíteóeedélyek beszerzése, a biáonságlecbnikai, núk&védelni, túzvédel;i és hiva_
iálos minósési vi2sgálatok elvégezleése, ! temi.k ninósítése,

9.4. A !álla]koá u €lkészúll szeik{etok binóségét póbál*al köteles cllenöriai, mely
próbák er.dnényé ü építési nap]óbm ógziti.

]0,1, válla]kozó B 9jái köttségéE és a saját nevében krtozik éPíi6i felelósségbiziosilási
kötni. A biáosiüs Megendclő lelé tórténó bienylatolág a sreuódésköté$o] eeyidejú,

l1., A lélesííhén!] ára.Iósnfia.b:
ll,]. Á Válblnozó köteles a M€grcndelót a DDkát bef€j€zéséól leEslíbb 8 nappal koiáL

bú készejelen!ó ]evéllel inisbfu értesiteoi. A Me8Endeló a kéwjéIenió Éél kézbe,elelcö| )zám bh l raoot be'ú' \óle.e. meetdfuoa a/ Jboa itqele i cljffi ,.ó
po tld es U il'c e{es ha.ósdtóka.é5 s/ede\U e le a hafuidoÉ meBL\ni,

]],2, vállalkozó a lrövetkező oknányokai bocsá(ja a M€gr€ndeló ÉndcltezéFÉ nasyú
nyelveD u áradá. á1lélcl kezdetéig. de legtésóbb amá]. befejezéséie:



a) A lonlo9 kilileleresl vissatúk!ózó ..Megvalósulói twdokMentiáció" 2 p€ldánya
ieFe*tel. músz2ld leirásoktal, M eredeti iNetbéz képest tófiént !áto7-á$k egy
értclmű feltúntetósélel.

b) Az épites kiviteleresekor a vállalkozó állal be9ereti, minóssei isüoló büonyla_
lok és vizsEálali eredmények,

c) Jcgyzókónwc( a !óbaoz.nek, ú üeni, és beáliiá.i eljáfások etdnényéól. .
kéreló szenélrzet kio*tatjsáról,

d) vá]lalko2ó szabványo$áenjl s7.1ó nyilatkozatai. hogy & épltrnények, M elkészüll
és fe]hdztált sklkektek, eyagok és beiendezések u érinlett sabványoknak

é) Keklési és hMá]ati ulóiiás.

11,3, A f€niiek közü a mérésckd fia jogosult genélyeknek, vagy vállalalotnat tell elvé,

l1,4, A vállalkozó icvékcnysógéböl eredó, @ üzeneltetéshez és üemb€ belyezésh€z yiitsé
ges hatósági ntilálkozatokdt kóteles biztosil i, Á núsa]d teljcsités a núszaki átadás
átvélel sikeÉs lezárá§ával, a szezódés lelj*itésé a hasmálatbavélel feltétel€inek bizto_

12., Megr.nd.lő és vtillalto.ó tép|iselete:

szeuódó felek megállapoóat abbm, bogy ! szezódés ieljesjlésével kapcsolalosú

Mecr.ndcló ré9éról
Dr. Á]don TMás Polgófkeslq

Mo lnfu híl áh, ó l o,íej l. 9 lé s j a 9 l ó l y u e l ó

vnlt! lkozó rés2ér6l:
vö r ö s Ló s z l ó w zéü gu ca 1 ó

jogosul eljárni,

13,,,ftlóILisi a suvolossdgil.kélelek:

l3,1, Á vállalkozó szavatotja, hogy ü állala lét ehozoit lét€silr.ény ninósése mild a fel_
h6znÁh anyaeok, mind á léiesíinéDy geikez€tc és kivitele szempontjából ü ajánlati
dokm€nlációnat, lovábbá ajelen srczódés 9, lejezelében foslalt minóségi kóvelelné-
nyeknckneefelel,

! 3,2. A vállalkom a lélesitnrély áiadá9_átvételétól szimiloii ] év idót nalm jói]rlási kólele
/el§e8c, vá]lqlu ], ponlbd le,d,leüs,tsü,

l3,3, A szeaódés hibás teljesitésével kápcsolaios jó!állási és szalatossági iEényet bizlosité,
kaként vállalkoána,l( a szerzódés szerifli neftó .lleMolgállalás syFnat megfeleló ösz,
sre8ú biztosítékot kell nyjjlmia a núgaki átadás álvélel lüánásáiól §áújtott 3 dE

13,4, MegEndeló iatiozit a jólá]lási idó alatl fellépó hiányosásokat a vállatkoónak nala_
déktá]fuul, de legkésóbb a 3 éves gamciáis idó lejáitáig fudomá.áú hoai Á válal
koá la]tozik a hibabcjelentéSt kövctóen baladéklalmul inlézkedni a kjjavíiás, illetve a
cseie érdekébú. Ancmyib€D a kijaviúst vagy a cserét ! bejelentésiól számított 8 na_
pon b€lül nem végzi el váualkozó. úgy a Megrendeló jogosu]t a vállá]kozó kölisséie
aá más kjvitelezóvel elveccáetni. és a.nat igényelt kötségét á válalkoótól köveletni.

]3.5, válldkozó e áltá]a megaalósíloii kjlilelelsi nunl(álra üok Éndeltelésskú nasz_
mab esPbm 412 la88 ,xl1,27,, lVV_pV (M_V!M_|,\V egJünes €rdc'el
ncllék]e!ébmrögzíenalkalúbsáPiidóketsavaloüa,
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ke7deqe;lon, a VegíeDd.'ó fubdleg)zélmel egf,_!p\ 9qn** 

r""Jnm," t",r a
e'|átrálíól 

-ecJzökón}ael ldoek 'elve!l, 
,A ?_lail ovabbá J!vÁ |alloó dlhleJs

Éizttevoln.].l elLenouó s^í!]én lell nyla o

neí nib& kijaliiási határid€jét,

14., Epeh r.nd.lkez.sék:

;; A vÁll",rozo a !óEo§e leenybc \eh al\á]]alko7ri,r p\ ftlel, minúd a mú\aL íag,
'- .:,;;";;;;; Áloeo,utalimul rgerlue,er a\!!lall;/ó m,an le|e,o" úildelLái-t

am'elv e nélkú] neú kövelkezertvolmbc,

1 5., Jóg|ilók ft"deíés.:

rs]r, t"l.t,ov,*, toel rcleí ve?ode, tö/be"/cls el'&i, ere,lFeo),kéol jör léb', iEJ

'' l .^.oa'+ "ri.",i,i 
,oo\:l&c so an J Kb,, e|o|ni§a, én m\ efl,

15 2 q Jelfl ye@désb tT Y+, ).f," |.:,d:,."*ili,P:,il:;Ti:Til';.:i
lo:59 s, rv lóBeny mcsfe|,|ó Éndelkezesel"

ot ú infuyadók,

l5 ]}, letet Ló,e'e.lk magllJl M, boc) ie,cl "fPöos kllcJRsélé ö§yeffl8gésbeD h'me-
' " .iÜ,ri* t.,OC",Ú p,", L,wl k\él'l\ mlg -eldeá , l McL e€dícn}íeren"cge e§e,

,i,. rii§,].,"ll .";"l, 
" 

l"pai JedsbúósÁg Láról,go, l 

"ekke-egen,l

16., szeEődéshez td @ó dolullé lnhok:

l]dódol,nennJruUo]ú'alidolúenEioesa\dllalio/oaján]áE,alM,n!d
,l,i keletkezell !€]meMyi dokumennm,

Pápa, 20] ], sPpFnbü Lö, //Í;l-i N
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Pap4 2ol ] s*plember ]6, Pape 20l], szepLcmbcr l6,


