
V6llalkozisi Szerz6d6s

Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt:

a tov6bbiakban, mint V6llalkoz6, egyiittesen a felek kcjzdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
al6bbi rendelkez6sek szerint:

I. ELOZMENYEK

A Feiek meg6llapitj;ik, hogy Megrendel6 a 2003. 6vi CXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban Kbt.)
el6iriisai szerint hirdetm6nnyel indftott nyilt kozbeszerz6si eljrir6st fol)'tatott le a jelen
szerz6d6s t6rgyiinak beszerz6s6re. A kdzbeszerzdsi eljrir6s eredm6nyek6ppen a V6llalkoz6
jogosult a Megrendel6vcl az elj6r:is targyanak megfelelo szerzod6st megkdtni:
,,Hajdriszoboszl6 Viros Onkormrinyzata r6sz6.re a TAMOP-3.1,4. keret6ben pedagr5gus
tovribbk6pz6sek elv'6gz6se ."

A Felek a k6zbeszerzesek6l sz6l6 2003. 6vi CXXX. t<irvdny (a tovribbiakban: Kbt.)
rendelkez6seivel 6sszhangban, a kovetkez6kben rillapodnak meg.

II. A SZERZ6Df,S TAncyA

1. A Villatkozrl kdteles ell6tni Megrendel6 r6sz6re a TAMOP-3.1.4. program keret6ben
aj 6nlati dokument6ci6ban megadott tovribbk6pz6si tev6kenys6get 446 fo sz|mhra az
akiLbbiakban r6szletezettek szerint:

A TAMOP 3.1.4.-08/2-2008-0148 projekthez kapcsol6d6 pedag6gus tov6bbk6pz6si
tev6kenysdg a kdzoktat6s tartalmi fejleszt6se: kompetencia alapft oktat6s-nevel6s
gyakorlat6nak bevezet6se, implement{ici6j 6nak t6mo gat6sa.

Akkredit6lt tov6bbk6pz6s 6vodapedag6gusok, 6ltaliinos iskolai nevel6k, kdz6piskolai
tan6rok sz6m6ra 6vodapedag6gusok, 6ltal6nos iskolai nevel6k, k6zdpiskolai tan6rok
sz{mtra.

l. rdsz: Hajdriszoboszl6 Vdros Onkormrinyzat6nak int6zm6nyei (2 tagrivotla, 3
6ltalinos iskola, I kiiz6piskola) r6sz6re a TAMOP-3.1.4. program keret6ben

Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata
Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l.
K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester
Ad6szfma: 15372741-2-09
Pdnzforgalmi ielzoszirma'. r 1738084-15372741-06910000
a tov6bbiakban mint Megrendel6, valamint a

N6v: Suliszerviz Oktatrisi 6s Szak6rt6i lroda Kft.
Szekhelye 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Kepviseii: Kdnyin6 Trith Miria iigyvezet6
Ad6szdma: 13044828-7-09
P dnzfor galmi I elzo szimta: 61200261-l1056809



pedagtigus tovdbbk6pz6si szolgiltatdsok beszerz6se

Tovdhbkipzds a 2 tagdvoda esetdben;
- Az IPR alkalmaz6siit t6mogat6 m6dszertani k6pzds 12 f6
- 6vodai IPR alkalmaziis6ra felkdszito tantestiileti kdpzds 15 fo
- A kompeter-rciafej leszt6 6vodai oktatiisi programok alkalmazdsdt trimogat6

m6dszertani kdpzis 15 f6
- Informatikai alapoz6 k6pz6s lfo
- vihoz6snenedzsment,projektnenedzsment2 f6
- A saj6tos neveldsi ig6nyri (SNI) gyennekek egyiittnevel6sdre felkdszit6 kdpz6s 1 f6
- Altalenos pedag6giai m6dszertani tov6bbkdpzds: v6lasztiis alapjAn hat6kony gyermek-

me sism.tech: 6 f6
- Attutano, pedag6giai m6dszertani tov6bbk6pz6s:differenci6l6s heterog6n csoporlban:

6 f o

Tov d.b b ke pzd s a 3 is ko I a szdnttira :
- A saj6tos neveldsi ig6nyr.i (SNI) gyermekek egyiittnevelds6re felk6szit6 k6pzds 6 fd
- Az IPR alkalmaz6s6t tamogat6, tantestiileti m6dszertani kdpz6s 60 fd
- IPR alkalmaz6sira, a hat6kony egyiittnevel6sre felk6szit6 tantestiileti k6pz6s 60 f6
- A kompetencia alapri oktatilsi programok alkalmaz6s6t tdmogat6 m6dszerlani k6pz6s

21 fo
- Altalenos pedag6giai m6dszerlarri tov6bbk6pzds: irj tanuldsszervezdsi elj6r6sok

alkalmazAsa: 25 fo
- Altalanos pedag6giai rn6dszerlani tovribbkdpz6s (tantestiileti k6pz6s):25 f6
- Kooperativ tand{s 22 f6
- Tan6r'ai differenci6l6s heterogdn csoportban 2 f6
- Kooperativ tanul6s 15 f6
- Tanulds tanulasa (tanuldsm6dszertan) l5 fd
- IKT oktatdsban t6rt6n6 alkalmaz6s6t segitl k6pz6s 24 f6
- IKT m6dszertani kdpzds nevel6testtileti 20 fb
- Menedzsment-k6pz6s - rij oktatasszervez6si elj6r6sok 6 fo
- Menedzsment-k6pz6s: vriltozrismenedzsment6f6
- M6r6s-6rt6kel6si k6pz6s 4 f6

Tovdb b kdpzi s a kazdpi s kol a szdmdra :
- Menedzsment-kdpz6s - irj oktat6sszervez6si elj6rrisok 2 f6
- Menedzsment-k6pz6s: v6ltozdsmenedzsment2 fo
- IPR alkalmazSs6ra, a hat6kony egyiittnevel6sre felk6szit6 tantestiileti l0 fo
- A kompetencia alapri oktat:isi programok alk. t6m. m6dszertani k6pz6s 6 fo
- Uj tanul6sszervez6si eljar6sok alkalmaz|sa26 fo
- Kooperativ tanulas 7 f6
- Hat6kony tanul6-megismerdsi technikrik 20 f6
- IKT oktat6sban tdrt6n6 alkalmaz6sdt segit6 kdpz6s 7 f6

A kdpz6si szolgiiltatassal 6rintett int6zm6nvek:
I .
2.
3.

5.

Egtesitett Ovodai Intdzmdny - Aranykapu Ovoda, Haj&iszoboszl|, Arany Jdnos tit B.
Egyes{tett Ovodai Intdzmdny - Liget Ovoda, Haj&iszoboszl1, H1forrds tit 145.
Gonczy Pdl Altaldnos Iskola, Hajdriszoboszl6, Kdlvin tdr 7.
Pdvai Vajna Altaldnos Iskola, Hajd szoboszli, H1forras ilt 14j-
Thakdly Imre Kdttannyelvfi Altaldnos Iskola, Hajdtiszoboszl6, Kdlcsey Lit 2-1.



3 .

4.

5 .

7 .

8 .

6 .

6. Hdg,,es Endre Gimncizium ,!s Szakkizdpiskola, Hajd szoboszl6, Rdk1czi tit 44

A k6pzdseknek el kell kezd6dniiik a szerzod6skdt6st6l szinitott 5 napon beliil 6s az
int6zm6nyi iginyekhez, a tandv lcndj6hcz igazod6an kell megszervezni a nevel6-
oktat6munka sdriil6se n6lkiil.

A kdpz6seket lehet6s6g szerint Hajdirszoboszl6n, a viirosban l0 f5n6l kevesebb
pedag6gust 6rint6 k6pz6si igdnyeket 20-40 kilomdteren beliil kell megszervezni

A tan6csad6i szolgriltatdsok ig6nybev6tel6nek idorendj6t a projektmenedzser koordin6lja,
az igdnyek egyeztet6se a szerz6d6skot6s idopontj6ban megt6rtdnik.

III. A SZERZ6DES TELJESiTOSTNEN K6ZRf,MUKOD6 SZf,Mf,LYEK,
SZERVEZETEK

A Kbt. 304. $ (1) bekezd6se drtelmiben a szerz6ddst a V{llalkoz6nak kell teljesitenie.

A Villalkoz6 tudom5sul veszi, hogy a Kbt. 304. $ (2)-(3) bekezd6sei alapjin az
ajriLnlattev6nek vagy a kciz<is ajanlattev6knek legal6bb a kdzbeszerz6s 6rt6k6nek <itven
szhzal|kitt sajiit maguk kell, hogy teljesits6k, tovibb| az aj6nlattev<ik6nt szerzbdf fel
teljesit6s6ben az alvillalkoz6 sem vehet ig6nybe saj5t teljesit6s6nek tiz sziaal6kft
meghalad6 mirtdkben teljesit6si seg6det.

A Megrendel6 koteles a szerz6dds teljesit6sdben r6szt vev6 feladat-ell6tasi helyek
pedag6gusai rendelkezdsre 6ll6s6t biztositani, 6s kdteles a feladat vdgrehajt6sa folyamiin
rnegfelel6 id6ben meghozni minden olyan dcint6st, amely a feladatok teljesitis6hez
sziiks6ges.

Vdllalkozd a szerz6ddst kdteles oly m6don teljesiteni, hogy az riltala ig6nybe vett
szakemberek (oktat6k, mentorok) rilland6s6g6t, el6irt szakk6pzetts6get, kompetenciait
k6teles biztositani.

9. A Megrendel6 el6irja, hogy a V:illalkoz6 kcjzremrikdd6i kiv6tel n6lktil titoktart6si
nyilatkozatot tegyenek a mentori feladatelldt6sa sord,n tudomiisuka jutott hivatali, iizleti
titok vonatkoz6s6ban.

10. A V:illalkoz6 az ajfinlatIlIeli dokument6ci6, illetve a szerz6ddskdt6s el<itti konzultacion
rcigzitend6 id6rendre figyelemmel kdtelesek a kdpz6si 6s tan6csad6i szolg6ltatast
elv6sezni.

IV. A SZERZoDES IDoTARTAMA

11. Jelen szerzodes az aldlir sinak napj6n ldp hat6lyba, 6s mindaddig tart, ameddig az e
szerz6ddsben meghatdrozott feladatokat a V:illalkoz6 nem teljesitette, illetve a szerz6d6s
egy6b okb6l meg nem szrinik.



v. ELLEN6RZf,SnX, rnUlssirost narAnIoo

12. A MegrendelS jogosult a V6llalkoz6 6ltal nyrijtott szolgiiltatiist b6rmikor ellen6rizni.
Amennyiben a Vrillalkoz6 6ltal k6szitett biirmely dokumentum, illetve kifejtett
tev6kenys6g nem megfelel6 min6s6gii. illetve azok a Megrendel6 fejleszt6sekkel
risszefiigg6 c6ljait, 6rdekeit nem veszik figyelembe, a Megrendel6 indokl6ssal elldtott
felhiv6sara a Vrillalkoz6 kdteles az e szerz6d6snek, a jogszab6lyoknak 6s a szakmar
szab6lyoknak megfelel6, illetve a Megrendel6 Vdllalkozri elott isrnert c6ljaival,
6rdekeivel 6sszhangban iil16 dokurentumot k6sziteni, illetve tevdkenysdget kifejteni.

13. Amennyiben a Villalkoz6 a Megrendel6 felhiv6sdval nem 6fi egyet, koteles 3 napon
beltil ir6sban jelezni 6szrevdteleit. Amennyiben a Megrendel6 tov6bbra is fenntartja
felhiv6srit, a V:illalkozri kdteles az elk6szitett dokumentumok ennek megfelel6
6tdolgoz6srira, illetve a Ptk. vonatkoz6 szab6lyaival <isszhangban a Megrendel6 6ltal adott
utasit6s teljesit6s6re tev6kenys6geinek v6gzdse sor6n.

14. Vr{llalkozri a szerz6d6sben meghat6rozott feladatait jelen szerz6des akiir6sa napjiit6l Litja
el fgy, hogy azt 2010. augusztus 31. idtipontig teljesiti.

15. Felek meg6tlapodnak abbar, hogy ajanlattev<inek felr6hat6 k6sedelmes teljesit6se eset6re
dz ajfnlattevo kdsedelmi k6tb6fi k6teles fizetni. A k<itbdr m6rt6ke minden k6sedelmes
napra 3 0 0. 000. - F t (azaz hitr omszdzezer f o rint).

VI. A VALLALKOZASI DiJ

16. A Vrillalkoz6t a feladatok elv6gz6s66t1 tisszesen brutt6

23.462.000.- Ft, azaz huszonhiromrnilli6 n|gyszizhalvankett6ezer forint

6sszegii ellen6rt6k illeti meg, mely dsszeg rrentes az ad6 al6l.

17. A Felek kijelentik, hogy a fentiekben megadott szerzod6ses v6llalkoz6i dij fix dij, a
szerz6d6s id6tartama alatt nem v6ltoztathat6.

18. A v6llalkoz6si dij mag6ba foglal minden jarul6kos k<ilts6geket, dijakat is. A Vfllalkoz6
kijelenti, hogy a v6llalkozrisi dijon feliil a Megrendel6vel szemben semmilyen
hivatkoz6ssal nem 6rv6nyesit plusz k6lts6get.

VII. A TELJESITES TC,q.ZOLASA, FIZOTNSI FELTf,TELEK

19. Megrendel6 r'6szteljes(t6st legfeljebb 2 alkalommal fizet, melynek benyrijt6s6ra a
szolg6ltat6s 25Yo, ntild 50 %-os teljesitdse eset6n kertilhet sor. Az igazolt teljesit6st
kdvet6en, a projektmer.redzser teljesit6si igazolisa alapjiin, a benyfjtott rdsz-sz6ml6k 14
napon beliit kertilnek 6tutaliissal kiegyenlitdsre a V6llalkoz6 Polgiri



Takar6ksziivetkezetn6l vezetett 61200261-11056809 szamir sz6mlasz6m6ra.

20. A szimllzits int6zmdnyi bont6sban tort6nik.

21.A v6llalkoz6 meghat6rozott kdtelezettsdgeinek hibas teljesit6se eset6re MegrendelS

kcttbdrt kir,6n szercpeltetni, mint szerzoddst biztosit6 mellekkdtelezetts6get.

22. A hib6s teljesitds tiny6nek rneg6llapitiisa: r,6llalkoz6 neki felr6hat6 m6don nem a

szerzoddsben neghaterozott idopontokban, illetve nem a vonatkoz6 jogszab6lyok vagy

nem a szerz<id6sben meghatiirozottak szerint teljesiti kdtelezettsdgeit'

23. A tobbszori (3 db/dv) kdtelezetts6gszegds eset6re aj6nlatk6r6 ienntartja mag6nak ajogot a

szerz6d6s egyoldahi rendkiviili felbotrt6s6ra.

24. Ertikelds: a 300.000.- Ft-ban meghat6rozott kdtbdr alapjan. A hib6s teljesit6s tdny6nek

meg6llapit6sa: int6zm6nyenk6nt az int€zmdnyvezet6 6ltal felvett, teljes bizonyit6 erejr-i

mag6nokiratba fo glalt j egyz6kcinyve.

25. A hibds teljesit6s eset6re sz6l6 kdtbdrl Megrendet6 jogosult a Villalkoz6 6ltal ki6llitott

sz6ml6ba b esziLrnitaru.

26. A hib6s teljesitds eset6re sz6l6 kdtb6r nem haladhatja meg az ajinlati ar 5 %-at.

27. A Megrendel6 indokolatlan kisedelme eset6n a Vrillalkoz6 a Polgdri Tdrv6nykonyvrol

sz6l6 i959. 6vi IV. trirvdny (a tov6bbiakban: Ptk.) szerinti k6sedelmi kamat megterit6s6t

kdvetelheti a Megrendeliit6l.

VIII. FELELOSSEGVALLALAS

28. V6llalkoz6 felelSss6get vlllal az'rt, hogy az altala meghatarozott tartalommal a

tan6csad6i szolg6ltatiisok megval6sithat6k.

IX. TITOKTARTAS, OSSZBTfNTTETETLENSEG

29. Tekintettel arra, hogy a V:illalkoz6 a jelen megrendel6s teljesit6se sor6n a tan6csad6i

szolg6ltat6sok megval6sitasrira kiirt kdzbeszerz6si eljiir6s szempontj6b6l jelent6s

infoimdci6k birtokaba keriil, a Megrendel6nek kiildndsen fontos 6rdeke fiiz6dik ezen

inform6ci6k bizalmas jelleg6nek megorz6sdhez. E bizalmas inform6ci6k nyilv6noss6gra
jut6sa a kdzbeszerzdsi tdrvdny alapelveit sdrtend.

30. A Vdllalkozri tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 6ltal rendelkez6sre bocsiitott

inforrn6ci6kat kizix6lag j elen szerz6d6ses kdtelezettsdge teljesit6sdhez haszn6lhatja fel,

azt m6snak nern adhatj a rl,t, mris c6lra nem haszn6lhatja fel, 6s nem 6rt6kesitheti. A

vriltalkozri kdteles gondoskodni az iitadott dokumentumok bizahnas jelleg6nek

meg6rz6s6r6l, az ehhez sztiks6ges t6rgyi 6s szem6lyi feltetelek biztositris6val 6s a

-"gf.l"lo bels6 szabdlyoz6s rdr,6n. A V:illalkoz6 feleloss6ggel tartozik e k<irben az 6lta1a

foglalkoztatottakdrt, illetve az itltala a jelen szerzod6s teljesit6sdbe bevont egy6b

szemdlyek6rt.



39. A Megrendel6
V:illalkoz6hoz
k6zhezv6tel6t6l

31.Jelenszerz6d6saKbt.99.$-6nak(4)bekezddsealapjan_aKbt.73.$-6nak( l)bekezd6se- 
szerinti mell6klet kiv6te16v;1, felt6ve, hogy az abban foglaltak nem ellentetesek a Kbt 96-

S-a""ttll U"f."rd6s6vel - nyilvrfuros, annak tartalma k<jz6rdekii adatnak min6slil'

32. Vrlllalkoz6 tudomiisul veszi, hogy Megrendeld a' Aht' tS'/B' $-a' 6s a Kbt' 17lC' S'

valarnint g. $ (4) bekezd6se iapjin a sreirod6s adatait, illetve a szerz6d6st nyilv6nossagra

hozza.

X. A FELEK EGYUTTMTKODESE

33. A Felek jelen szerz6d6s teljesitese sor6n kdlcsrin<jsen egyt.ittmiikodve. egym6s jogos

drdekeire tekintettel kiitelesek elj6rni'

34.Aszerz6d6stel jesi t6sesor6naV6| lalkozr i t i i rn ikdtelesaPolgarmester iHivatal-oktat is i
6s Mrivel6ddsi Iroda 6lta1 sztks6gesnek tarlott, tov6bb6 a hat6lyos jogszab6lyokban

meghatarozott ellen6rz6si feladatok v6gz6s6t'

35'AFelekhaladdktalanul taj6koztat j6kegymris laje|enszerz6d6sbenki fejezettennem
rendezett minden olyan k6rd6sr6l (i6ny, adat, k6riilm6ny), amely a szerz6d6s teljesit6sire

kihat6ssal lehet.

]6.Felekrdgzitik,hogyjelenszerz6d6sselkapcsolatbanazal6bbiakbanmegjeldltszem6lyek' 
iogor"ft"'t OnaUOin 

"t.,atayos 
jognyilatkozatot - bele6rtve utasit6s ad6siit, a teljesit6s

elfogadiis6t - tenni:

Megrendel6 r€sz6t6l: Dr. S6vigrS Liszl6 polg6rmester

V6liatkoz6 r6sz6r6l: Kr5nyin6 T6th Mdria iiSrvezet6

37. A Felek riltal kijeldlt kapcsolattart6 szem6lyek:

Megrendel6 r€sz6r6l: B6nyei Sf ndor projektmenedzser

Vrllialkoz6 r6sz6r61: K6nydn6 Tr5th M{ria iigyvezet6

XI. A SZERZ6Df,S M6DOSiTASA

38. A Felek tudom6sul veszik, hogy a jelen szerz6d6s m6dosit6s6t kizfu6|ag a Kbt. 303, $-

6valdsszhangbanlehetkezdem6nyezni,azazakkor,haaszerz6d6sk6t6stk<jvet6en_a
szerz6d6skdt6skor e16re nem l6th;t6 ok kdvetkezt6ben - be6llott k'briilm6ny fol1t{n a

ffi .r"itOae, valamelyik f6l l6nyeges,.jogos 6rdek6t s6rti' A Kbt 303-306/4 $

iendelkez6seit egyebekben is alkalmazni kell'

XII. A SZERZ6DES MEGSZiJNTETESE

a szerzoddst tobbsztiri (3db/6v) kdtelezetts6gszegds eset6n felmondhatja a

int6zett ir6sbeli nyilatkozat6val. A felmond6si ido a felmond6s

sz6mitott t h6nap, milynek eltelt6t kdvet6en a felmond6s a h6nap utols6



napjrival 6ll be. A Vfllalkozr5 ez esetben igdn]'t tarthat az elvegzett munka ar6nyos
tdsz{re.

40. A szerz6dds niegszirn6se, illetve kdzds megegyezdssel t6fi6n6 megsztintet6se eset6n a
felek kotelesek egymiissal elsz6molni.

XIil. VIS MAIOR

41. Vis maiol a Felek mrikod6si kordn kiviil es6 elhdrithatatlan ok, kciriilmdny.

42. Vis maior esetdn a Felek az adott helyzetben t6liik elvrirhat6 gondoss6ggal k<itelesek
eljdrni, valamint a sziiksdges intdzkeddseket megtenni a szerz6d6s teljesitdse 6rdek6ben.

43. Vis maior esetdn a Felek fentiek szerint a teljesit6st akadiilyoz6 k<iriilm6ny
bekdvetkez6s6r6l halad6ktalanul drtesitik esvm6st.

XIV. A JOGVITAK RENDEZESE

44. A Felek megrillapodnak abban, hogy esetleges jogvit6ikat els6dlegesen b6kds uton,
t6rgyal6sok irtj6n rendezik. Ha ez h6t napon beliil nem vezet eredm6nyre, vit6ik
elddntds6re a Hajdf-Bihar megyei Bir6s6g kiz6r6lagos illet6kess6g6t kdtik ki, att6l
{iigg6en, hogy a Polgdri Penendtart6sr6l sz6L6 1952. 6vi III. t6rv6ny szabrilyai alapj6n
mely bir6s6g rendelkezik a pere hat6skrinel, annak t6rgya 6rt6k6re tekintettel.

XV. ALKALMAZANDo JOGSZABALYOK

45. A jelen szerz5d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben a kdzbeszerzlsekr6l sz6l6 2003. dvi
CXXX. tdrv6ny, a Polgiri Trirv6nyk<inyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. 6vi tdrveny
rendelkez6sei az irrinyad6k.

46. A Felek kijelentik, hogy az Aj6nlatt6teli felhivds, az Aj6nlattdteli dokumentrici6, a Kbt.
56. $-6val <isszefiigg6sben feltett k6rd6sek 6,s az ana adott aj6nlatk6r6i vrilaszok, valamint
az aj6nlat jelen szerz<jdds szervcs reszet kdpezi.

47. Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben a szerz6d6s rlszltk6pezo dokumentumok kdzdtt
b6rmilyen ellentmond6s lenne, rigy a Szerz6d6s rdsz6t kdpez6 dokumentumok egymds
kdz<jtti hierarchi6ja a k<ivetkez6 (a legmagasabb rendii dokumentummal kezdve):

- ajelen V6llalkoziisi szerz6dds,
- az Ajinlatteteli dokument6ci6,
- az vi lalkoz6k 6ltal feltett kdrd6sek 6s az

56. $-6val 6sszefiigg6sben,
- az Ajitnlatt1Ieli felhiv6s,
- a V6llalkoz6 ajinlata.

arra adott ajanlatk6roi v6laszok a Kbt.



48. A szerz6ddst a felek, elolvasris 6s k6zds 6rtelmez6s utan mint akaratukkal mindenben
egyez6t jfttifiragy6lag irtit< al6 egyben rdgzitik, hogy jelen szerz6dds 6t, egymrissal sz6
szerint megegyez1 pdldinyban k6sziilt, melyb6l Megrendel6t h6rom, Vdllalkoz6t k6t
odldanv illet.

Vdllalkoz6 rdsz6r6l:

,Ar(J urtMW
T6th

iigyvezet6

Ellenjegzi:

,".,fl*Aogna.i'oou I

Ken,2009.12.03.
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