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képvi se letében : Fic sor Mikló s lgazgatő ság elnöke

mint üzemeltető/vállalkozó

v agy közs zo l gáltató

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. E|őzmények,

b

evezető rendelkezósek

A helyi önkormányzatol<ról szóló 1990. évi LXV. fv. (továbbiakban: Ötn.) 8 § (4) bek-e, valamint az ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LUI. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ (2) bek. b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősíti az adott település
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízte vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátásközszolgáltatás
formáj áb an történő me g s zerve zé sét é s ellátását.
Felek rögzítik - a fenti pontban kötelezően előirt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatol<kal együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapitő okirattal létrehozták a BoRSoDvÍz zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőló jogszabály szerint az érintett
öúormányzatok részétea Vagyonátadő Bizottság döntése szerint önkormányzatí tulajdonba
adott helyi v izlközműveket az Ü z e m e l t e t ő r észv énytárs aságba apportálták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megk<itéséig- az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Onkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető Iátta el az Ívőviz
szolgáItatási

fe

l

adato kat.

Felek a közbenső időszakra utalva rögzítik, hogy 2010. január l-jére vonatkoztatya az
ónkormányzat ráutalő magahrtásával hozzájáriit althoz, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában álIő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
to vább i akb an az iv őv íz szolgáItatás i fe l adatokat.
Felek megállapitják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt siolgálíatő váltáskor nem foglaltiák írásba a közötttik fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltaiási;ogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rögzítlk,

fuL^L"i

i
l

Y

hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkritésérea Vgt. 9.§ (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alaplán koncessziós páIyázati eljarás nélkül
került sor, tekintette| arra, hogy a Megrendelő résztulaldonosa (részvényese)az egyébként
ki záró l ago san önko rm ány zatoi tul aj do ruíb an ál l ó B o RS oDy ÍZ Zrt-nek.
3./

A jelen szerződés célja, hogy a Megrendelő/Onkormányzat

közfeladataként meghatározott

a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ívővizellátást közszolgáltatás

formájában, az

üzemeltető által teljesített szolgáItatás tltlán biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körülírt szolgáltatást s z o l gál t at á s na k v agy s z e r z Ő d és t ár gl án a k nevezve. )
II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekébenüzemeltetési
szerződéstköt a vátlalkozóval a vonatkoző közfeladat ellátása érdekében.
A Vátlalkozó a jelen szerződés alapján kizárőlagosan jogosult és köteles az I. 3. pontban
meghatározott szolgáltatási tevékenységet az Ónkormdnyzat közigazgatási területén ellátni,

Ll A

teljesíteni.

A

Vállalkozó jogosult az általa nyújtott szolgáItatás ellenértékekéntlegmagasabb hatósági ár
formájában megltatározott szolgáltatási ellenértéket az Onkormányzat közigazgatási területén
lakó - a szolgáitatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,
szervezetektől (továbbiakban: fogyasztók) szolgáItatási díjként(vízdíj) beszedni.

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közi,lzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, továÜbá afogyasztőkkal kapcsolatos jogviszonyraitányadő izletszabályzatot alkotni.

A

köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzijzemi szerződést a
felek írásbá foglalják azzal, hogy a fogyasztókkal létesítendő jogviszony létrejÖhet a szetződő
felek ráutalő magatartásával is. Ráutaló magahrtásnak minősül kÜlÖnÖsen a fogYasztő
csatlakozási ponton keresztül történő vízlkőzmú rendszerbe való csatlakozása, valamint az
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltató

a

szolgáltatás teljesítéséhezszükséges eszkÖzÖk,
berendezések, víziközmúvek a Kc;zszolgáltató cég vagyonát képezlk, különÖsen, a
szolgáltatós teljesítéséhezszükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,a
."o[áltutá, ellátásáhozrendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök,

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

Váltalkozó feladata a szerződés tárgyát képező közcéIŰ vízikÖzművek teljes kÖrŰ,
(IY.25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziközművek üzemeltetésérŐl szőlő 2Il2002.
3.1

A

KöViVM rendeletben rögzitett követelményeknek megfelelően,

szerződés időtartama alatt kizárólagosan jogosult a szerződés tárgYaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapján a hatősági árként
megállapított szolgáltatasi aijat< beszedéséie.A szerződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
4.1 Vátlalkozó

a

i
]l

\/iil'

t

kizfuőlagos jog illeti ffi€g, hogy az Ónkormányzat közigazgatási területén belül a
fogyasztóktől származóan jövedelemre tegyen szert. Akizérőlagosság kiterjed arra is, hogy az
üzemeltető az Ónkormányzat közigazgatási hatfuain belül, a fogyasztőval kötött

megállapodás alapj án bekötéseket

v

égezzen, szolgáltatását bővítse.

Vállatkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jó gazda gondosságával
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett d1ak
beszedésévelbiztosított fedezet esetén - felqítja, bővíti,

A

Felek rögzitlk, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árak megállapitásárŐI
szóló 1990. évi LXVIL tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik iranyadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a jelen
szeiződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülő költségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a) a

vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmerülő költségeket
(hib ae lharítás, ké sz enl ét, ügyfé s zolgáIat síb.),
a vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
múködtetésére, javítására, az elvárható és a megrendelővel kötött külÖn
megállapodáson alapuló - technológiai színvonalúfej lesztésére,
a iallaíkozo áttal alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garantálő szakmai felkésztiltségűszakemberek alkalmazására, azok szükséges
1

b)

c)

képzésére, tov ábbképzé s ére,

d) az

izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat részéreftzetendő

díjaba,
e) a felek külön

f)

megállapodása alapján megállapodott és elfogadott vizikazmúvek

fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos űzletí nyereségre.

szolgáltatási díjat csökkentő tényezőkéntkell figyelembe venni a kőzszolgáltatás
teljesítéJéhezbiztósított, a költségek ellentételezésérekapott kÖltségvetési, illetve

A

önko rmány zati támo gatást,

III.

D íj aj

ánlat, ható

s

ági ár, szolgá|tatás i

d

íj ak

és -kezelés diját, mint legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,
mint arhatóság jogosult megállapítani.

Ll Az ivővíz szolgáltatás

hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlat) az
kÖteles
armegálla:pítással érirrtett évet megel őző év december 15, napjáig a Vállalkozó irásban

A

szolgáltatní,

valamint az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddíg gYakorolt
díjmágállapítasi módszerre utalva aZ ónkormányzat tudomásul veszi, hogy aZ
Úu*áurt&rél a cégtulajdonát képező viziközmú rendszerbe csatlakozott önkormanYzatok
a
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra
me gfelelŐ en.
B oRS oDV íZ Zrt.- alapításakor r ö gzített szo l idaritás elvének

A

díjajánlat

-

|i

u/tr

,
\

i
I
I

V

ónkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapitani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátől alka\mazható legyen,

Az

2.1 Amernylben az ónkormányzat atárgyév január 10. napjáig a legmagasabb hatóságí át
megállapitására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasitan á, így a Váltalkozó - hatóságt ár hiányában - jogosult a kÖzÖlt dijqanlatának
me gfe l e l ő szolgáItatás i díj at f elszámitani, i letve érvénye s íteni
1

.

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatósági ár
megállapítására vonatkoro n.t i felróható mulasztásával összefiiggésben a KÖzszolgáltatóval
,ráu.., a fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
kártalanítani.
érvényesíterr.,úgy amulasitásban vétkes Ónkormányzar köteles az Üzemeltetű

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
1.1

A VáIlalkozó

1.1./

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII.

tÖrvénY ,,A
vízgazááIkodáJiól", valamint a38lI995,(IV.5.) Korm. rendelet és a2I|2002.(IY-25-)

biztositja, hogy

KöViM rendeletnek megfelelően

történjen,

biztositjaazizemeltetésfolyamatosságátésbiztonságát,
akkrediialt laboratóriummal a 2112002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
a
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővízvizsgálatokatvégez, ellenőrzi azizemeltetést,
mindenkori minőségi követelmények betartását,
go ndo sko d ik a háIő zato n e l ő fo rdul ó üzemi hib ák elhár ííásár őI,
f,it.l", a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamátos üzemvitel feru,úarlásáútoz elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő felek megállapodása alapján
karbaríaftásnak minősülnek ayíz- és csatornaművek országos szakmai szövetsége
által kiadott Tárgyi Eszközök Felújítása, Karbantartása című kiadvanYban
a munka, ami a
megbatározott felújitásnak nem minősülő munkák, valamint mindaz
számviteli törvén} szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabálYzat a
szeruő dés mel l ékletétképezí.

közegészségügyi, vízúgyi,környezetvédelmi,
való
űzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel
kapcsolattartásró 1, illetv e ezen ügyek intézéséről,
1.2.1 Gondoskodik

az

éIet_ és balesetvédelmi,

a
I.3.1 yéIeményeziaz ivőviz bővítési terveket (vállalkozői hozzájárulás). Elvégzi

közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén),

a
és a lakossági fogyasztők felé a saját Ütemtervének megfelelően elvégzi
szol gáltatáss al kap c s o ato s l e o lv as ás i é s számláaási fel adatokat.
L4.1

A koztileti

1

kivizsgálásárőL,lehetőség
1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk
st
tájékozratla,
p
a
anaszo
szerint rendezéséről, a kivizs gálás eredményérő 1

{\;l^,,

/

szeruődés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kÖt, beleértve
a környezetvédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
I.6.1 Váltalkozó

a

I.7.1 Közterületen végzeíthibaelhárítási munkák elvégzéseutén a Váltalkozó kÖteles az
ere deti á|lap ot hely r e állítás aró l g o ndo sko dni.

1,8./ Hibaelhárítási munkák,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

fogyasztóval kötött

szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögziteni.

1.9.1 Vállalkozó köteles tátlékoztatnt a fogyasztőkat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszeni izemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerÜlt kÖltségek
megtéíítésikötelezetts égéről.
1.10.1 Vállatkozó saját költségére gondoskodik azüzemeltetésből eredő károk megtérÜléséhez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy a
b izto s ítás i f e dezet me gl étérő1 me ggy őző dhe s s enek,

1.11./ A Vállatkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szeruődés megkÖtésével,
valamint a fogyasztőt*ái mpcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásáról
és a közműves szennyvizelvezetésről szóló 38lI995. (IV.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

2.I.1 Megrendelő a lakossági szolgáItatásí szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szükségeJ fogyasztókkal kapcsoluios adatszolgáItatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vál l at ko zó részérekötele s telj esíteni,

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
feladathozszükséges mertékig a település közterületeit
használj a, i génybe ve gye.

külön ellenértékftzetése nélkÜl

az óiűráaiyror

koltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékárakészftzetőkezességetvállal.
szolgáltatási díjat
a k<iikifolyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulő)
megfizeti.
a szerződés fennállásánakídőtartama alar- általa
(saját fonásból vagy támogatás felhásznáIásával) létesített(Új beruházás) és tulajdonátkéPező
jelöli ki, feltéve, bogY az alább
víziközművek hasznositás-ára, izemeltetéséteaz Üzemeltetőt
az
Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatározott mértékszerinti haszná|ati díj megfizetésére
táÁgatott beruházások esetén atámogatő az Üzemelterő kijelölését nem ellenzl
2.3.1

Az onkormányzat kötelezi

magát, hogy

vonatkoztatott izemeltetői használati díjat illetően a felek mar most
által igénybe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatjameg a bervházáshoz az ónkormányzat

Az új beruháaásra

j\L,i',

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtatamálhoz

arányosítva.

Az

Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruhézás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairőI az Üzemeltetőt aZ esetleges használati megállapodástól
f lig getl enül táj éko ztatj a.
V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködé sre kötelezettek.

Az együttmúködési kötelezettség kiterjed

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

a különösen

az aléhbial<ta:

közegészségügyet veszéIyeztető vízminőségi problémák feltárása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vizszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
kömyezets zenrty ezés csökkenté se stb. ) me goldásában val ó e gyüttműkö dés ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatátozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy eztetés ek fo ganato sítása;
a fogyasztók vízdtlftzetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részéről történő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Ónkormányzat teriletén a fogyasztők az egy szélmlázási
időszal<ra számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési
késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült fo gyas ztók a szol gáltatási díjhátr al ékukat c s ökkent s ék.

VI. A szerződés időtartamao megszüntetése
1./ Jelen szerződés hatátozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláirásátől
szátmított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részéte,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megsziintetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
Felek a szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatállyal, ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
a Vállalknzó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1

Az

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik féIhez intézett írásos nyilatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megszüntetésére kellő póthataridőt biztosított a felmondást gyakorló fel.

/i
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a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyilatkozatával

3./ Mindkét fél jogosult

féllel írásban közölt

megszüntetni a szetződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alabbi esetekben:

a)

aVóllalkozó szerződésszegése esetén, ha
a Vál l al ko z ó az izeme\teté sre vo natko zó

b)

a

jogo

sult s ág át elv e

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

szti.

ha

Vá l t a l b z ó

kizar őIago s szo l gáltatási j o gát az Önkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében rögzitett, az Önkormányzat együttmúködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény beál l.
a

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkoző I0 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő túzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, ításban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4,1

YII. Zár ő rendelkezés ek
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzltik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseket és problémákat megkísérliktárgyalások utján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni.
2.1 Amenrtyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egyeztetések
keretén belül 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc Varosi
Bíróság, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállalkozó a Megrendelővel tOrtént előzetes tárgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szeruődés többi része érvényes marad.
Felek az éwén1.telenrendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenértékű
4,1

rendelkezéssel pótolj

rák.

A B9RSQDVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rögziti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírásáú.
megelőzően) a BORS ODVIZ Zrt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, IT gy az
ónkormányzar Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával jőváhag|ta, a
BoRSoDVÍz zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6,1

a|áirásáraf elhatalmazta,
Az Ónkormányzat Képviselőtestületének
megállapodás 1. sz. mellékletét képezi(k).

e

tárgyban született határozata(i)

a

l

V'"'

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

jogintézményt szabáIyoző Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e
és a
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt,, illetve a közműves ivővízellátásról
kózműves szewtyvizelvezetésről szőlő 38lI995, (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezé sek az iranyadók.
Hernádkérc

,, l9.4,.1..q44+-q',r ...!9

Miskolc, 20II. november 29.
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BoRSoDV

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke
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