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az aIulirott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokrő! szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öw.) 8.§ (4) bek-e, valamint az ötv.8.§ (3) bek_ben foglalt felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) a,§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek, b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának minősítí az adott település
1./

lakott területén

ivőviz minőségű vízte vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővizellátás közszolgáltatás
formáj ában történő me gszervezé sét é s ellátását.

előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogY
az )nkormányzat más önkormányzatok,kal együttműködve 1994. január 25, napjan kelt
alapitő okirattal létrehozták a BoRsoDyíz zrt-t akként, hogy az egyes államí tulajdonú
2,1 Felek rögzíttk- a fenti pontban kötelezően

ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásárő| szőlő jogszabály szerint

az

érintett
tulajdonba
onT<ormányzatok részére a Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati
adott he lyi v iziközműv eket az Ü z e m e l t e t ő Észv énytárs aságba apportálták.

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapításától a jelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben emútett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető |átta el az ivővíz
szol gáltatási feladatokat,
Felei a közbenső időszakra utalva rögzitlk, hogy 2010, januér l-jére vonatkoztatva az
ónkormányzat ráutaló magatartásáva| hozzájáÁt alÁoz-, hogy a BORSODYÍZ Zrtegyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető lássa el a
tov áb b i akb an az iv ő v iz szol gáltatá s i fe l adato kat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt siotgiltato váltáskor nem foglalták írásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltaiási 1ogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitik,

hogy az üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megállapitják, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a VgI. 9 § (2)
bek. d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályázatí eljárás nélkül
kenilt sor, tekinteltel ana, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizár őlago san ö nko rm ány zatoÉÍul aj do nab an ál l ó B o RS o DY ÍZ Zrt-nek.
3.1

A

jelenszerződéscélja, hogy a Megrendelő/Onkormányzatközfeladatakéntmeghatározott
formájában, az
ürrmelteiő áItal teljesített szolgáItatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban körülírt szolgáltatást s z o l g á l t a á s n a k v agy s z e r z Ő d és t ár gy án a k nevezve, )
a Vgt. 4,§ (2) bek, a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItatás
t

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rcndelkezései alapján a szerződésben meghatározott
időtartamig a szerződés7árgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében Üzemeltetési
szerződést köt a váltatkozóval a vonatkoző közfeladaí ellátása érdekében.
A Váltatkozó a jelen szerződés a\apján kízatőlagosan jogosult és kÖteles az I. 3. pontban
ellátni,
meghatározott sáolgáItatási tevékenységet az ónkormónyzat közigazgatási területén

Ll A

teljesíteni.

Váltalkozó jogosult az általanyújtott szolgáItatás ellenértékekéntlegmagasabb hatősági ár
szo|gáltatási ellenértéket az Onkormányzat kÖzigazgatási terÜletén
formájában
^"ghutárorott
lakó _ a szolgáítatást igénybevóvő - magánszemélyektől, jogi személyektő1,,intézménYektől,
szervezetektó] (továbbiákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vízdíj) beszedni.

A

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, tovaűba a fogyásztőkkal kapcsolatos jogvis zonyra írányadő izletszabáIYzatot alkotni.

A

közüzemi szerződést a
azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszonY létrejÖhetaszerződő
felek írásbá foglalják
-maqatartásával
is. Ráutaló magatartásnak minősül kÜlÖnÖsen a fogYasztő
felek ráutalő
Yalamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vizlközmű rendszerbe való csatlakozása,
önálló fogyaiztőimérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rcndelkezésre állása.

A KözszolgáItató köteles törekedni

arra, hogy a fogyasztőval kötendő

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhezszÜksóges eszkÖzÖk,
a
berendezések, vizIkozÁíivek a kazszolgáltató cég vagyonát képezik, különösen,

szolgáhatós teljesítéséhezszükséges vízlközművek (nyomvonalas létesítménYek,a
szoigáItatás ellátásáho

z

rendelt épüleiek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási

pontók) és a szolgáItatásbabevont egyéb tétgyi eszközök,

teljes kÖrŰ,
3.1 A Vátlalkozó feladata a szerződés íargyát képező közcélú vízlkÖzműYek
2I12002, (IV,25.)
folyamatos és szakszetű működtetése a vizliözművek üzemeltetéséről szőlő
KöViVM rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően.
jogosult a szerződés tárgyaként
4.1 Vátlatkozó a szetződés időtartama alatt kizárőlagosan
a hatősági árként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alaPjan
az Üzemeltetőt
alatt
megállapitott szolgáltatasi ai;at< beszedéséie. A szerződe. időturtarna

jog illeti ffiog, hogy az

Ónkormányzat közigazgatási teniletén belül a
fogyasztóktő! származóan jövedelemre tegyen szert, Akizérőlagosság kiteqed arra is, hogy az
üzemeltető az )nkormányzat közígazgatási hatánaín belül, a fogyasztőval kötött
me g ál apo d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szol gáItatás át b ő vít s e.

/

kizárólagos

1

Vállalkozó kötelezettséget váIlal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szeruődés fennállása alaíítulajdonosként a jő gazda gondosságával
kezeli, karbantartja, és _ a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
be szedé sével bizto s íto tt fedezet esetén - felújítja, bővíti.

A

5./ Felek rögzítik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekot az árakrnegállapitásáről
szőIő 1990, évi LXVÚ. tv. 8.§ (1) bek.-ét tekintik irányadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell

megállapítaní, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabályi követelményeknek, a jelen
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülÓ költségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a
b)

c)
d)

vállalko zásba vont viziközmű működtetése körében felmenilŐ költségeket
(hibaelhárítás, ké szenl ét, ügyfél s zolgálat stb.),
a vállalkoző üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszkÖzÖk
működtetésére, javítására, az elvárhatő és a megíendelővel kÖtÖtt kÜlÖn
megál lapo dáson alapuló _ technol ő giai színvonalú fej leszté s ére,
a iamíkozd által alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságú és minőséget
garuntálő szakmai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok szÜkséges

képzés ér e, tov ábbképzé s ére,
az^ üzemeltetési jogviszony alapjan

az eIlátásfelelős önkormányzat részéteftzetendő

díjal<ra,

külön megállapodása alapjén megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
ahatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányo s ilzleti nyere sé gre.

e) a felek

D
A

teljesítéiéhezbiztósított,
ö

tényezőkéntkell figyelembe venni a kÖzszolgáltatás
költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve

szolgáltatási díjat csökkentő

a

nko rmány zati támto gatást.

1.1

III. Díjajánlat, hatós ági ár, szolgáItatási díjak

Az ivővíz szol,gáItatás és -kezelés díját, mint

mint árható ság

j o go

sul t me

legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,

gáIlapííani.

az
hatósági árak megáIlapításához szükséges díjelőterjesztésí(továbbiakban: díjajánlat)
irásban kÖteles
nmegáIla:pítással ériritett évet megel őző év december 15. napjáig a VÓllalkozó
szolgáltatni.

A

valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gYakorolt
veszi, hogy aZ
díjmá{áilapitasi módszerre utalva az Önkormányzat tudomásul
ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulqdonat képező víziközmű rendszerbe csatlakozott
kerül alkalmazásra a
vonatkozás ában eg{séges ai.lszrimitási módszer, illetve egységes díj
elvének me gfe l el Ő en.
B o R S oDV íz zrt,- atapttás ako r r ö gzített szo l i daritás

A

díjajánlat

-

/

Az

)nkormányzat

a

jogszabálynak

Közszolgáltató

és a

szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alaplán úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási
díj akat), ho gy az a tár gy év kezdőnapj átőI alkalmazható

le

gye n.

2.1 Amennyiben az Ónkormányzat a tárgyév janufu 10. napjáig a legmagasabb hatósági ár
megállapitásua vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elmulasáaná, űgy a Vállalkozó * hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjajanlatának
m e gfe le l ó szol gáltatás i díj at f elszámitani, i l etve érvényes íteni.
1

Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági át

megálIapítására vonatkozó neki felróható mulasztásával összefuggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztók megtérítésiigény.t, bármely ellenőrzésre jogosult szeru szankciókat

érvényesítene,úgy a mulasztásban vétkes Önkormányzat köteles az Üzemeltetőt káítalanítani.

IV.
1,1

A Yállalkozó

A

VáUulkozó, illetve a Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerű hasznáIatről gondoskodni, ennek keretében:

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény ,,A
és a21l2002,(IV,25.)
Korm.
rendelet
a38lI995,(IV.5,)
vízgazdálkodásról", valamint

biztosítja, hogy

KöViM rendeletnek megfelelően

történj en,
s s á gát é s

bizto sítja az izemelteté s fo lyamato

b

iztonságát,

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatokat végez, ellen&zí az izemeltetést, a
mindenkori minő s é gi kö vete lm én y ek b etartását,
go nd o sko d ík a háIő zato n e l ő fo rdul ó üz emi hi b ak elhárítás ár ől,
köteles a közművek által ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewíartásáhaz elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatornaművek Országos Szakrnai Szövetsége
által kiadott Targyi Eszközök Felújítása, Karbarltartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerződés mellékletétképezi.
L2,1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízűgyi, kőmyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
ől.
kapc solattartásró 1, i l l etve ezen ügyek intézésér

L3.1 Yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (váIlalkozőí hozzájáruIás), Elvégzi a

közműegy eztetéseket (gáz, telef on, út, villamo s energia léte sítés

L4,1

e s

etén).

A közületi és a lakossági fogyasztók felé a

szolgáltatáss al kap

csol

ato s

leo

lvas

ás

saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
i é s számláaási fe l adatokat.

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklanációk kivizsgálásáróL,lehetőség
szeri nt rcndezésérő1, a kiv izsgál ás eredményérő l a p anaszo st táj ékoztatj a.

4

I.6.1 Vátlalkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleérlve
akörnyezetvédelmi biztosítást,továbbátűz- és elemi kár elleni biáosítást is.
1.7
ere

.l

Kö^erületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
d eti ál l ap ot hely t e állítás áró l go ndo sko dni

a

Vállalkozó köteles az

.

I.8.1 Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáltatási szer ző

dés b

en köte

1

e

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

s rö gzít eni.

L9.1 Vátlatkozó köteles tájékoztaíni a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
megtérítésikötelezetts égéről,
I.10,1 yállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károk meg!éruIésébez

szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek ata, hogy a
bizto sítási fedezet me glétéről me ggy őző dhe s s enek.

1.11,1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szeruődés rnegkÖtésével,
valamint a fogyasztőkkál kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásánŐI
és aközműves szennyvízelvezetésről szóló 38lI995. (N.5.) Korm, rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

Megrendelő a lakossági szolgáItatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vállalkozó részére köteles telj esíteni.

2.Ll

2.2,1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az izemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a

feladaíhozsztikséges mértékig a település közterületeit külön ellenértékftzetése nélkÜl
használj a, igénybe ve gye.
az óit orűaiyrrt koltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek
szolgáltatásidíjhátralékfu akészftzetőkezességetváIlal.
díjat
a t<oznrotyókon mért (vagy a felek átalány megállapodásén alapulő) szolgáltatási
megftzeti.
szerződés fennállásánakidőtartamaalaÍtáltala
(saját fonásból vagy támogatás felhasznáIásával) létesített (új beruházás) és tulajdonát kéPező
alább
iiirt<ozmtlvek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőt jelöli ki, feltéve, hogY az
2,3,1

Az ónkormányzatkotelezímagát, hogy a

illetve
meghatározott mértékszerintí használati dij megfizetéséreaz Üzemeltető váIlalkozik,
táÁogatott beruhánások esetén atá,mogatő az Üzemeltetőktjelölését nem ellenzi.

územeltetői használati díjat illetően a felek már most
^z
hogy az nemhaladhatja meg a berrlházáshoz az Önkormányzat által igénybe
megállapodnak,

űj beruházásra vonatkoztatott

/

vett saját erő mértékét,az űj beruházás Üzemeltetővel megállapodott használati időtartamához
arányosítva.
Az Onkormányzat köte\ezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhéaás lényeges folyamatairő| az Üzemelreót az esetleges használati megállapodástól
fii g getlenül táj éko ztatj a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállása alatt (illetve
f oko zo tt e gyüttműkö d é s re kö te ezettek.

alatt)

a szerződés megszűnése esetén az

elszétmolás

1

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a különösen

az alábbíaba:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltárása, megoldása;
a természeti erőforcások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
kömyezets zenny ezés c sökkentése stb. ) me go l dás ában való e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával valő közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;
a szolgáltatási díjak meghatátozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges
intézkedések, e gy ezteté sek fo gan ato sítása;
a fogyasztők vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Kozszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzat terúleténa fogyasztők az egy számlázási
időszaka számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó ftzetési
késedelembe esnek. Az Ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles meglenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
részesültf ogyasztőkaszolgáítatásidíjhátralékukatcsökkentsék.

VI.

A

szerződés időtartama, megszüntetése

1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzaI, hogy a jelen okirat aláírásátől
szémított10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem jogosult, ide
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövelkezett jogszabályváltozás
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenüI, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére, amely teher ésszeníen indokolja a szerződés megszüntetését,hacsak a
felek ene tekintettel aszerződés módosításában nem állapodnak meg.
fel azowtalíhatállyal,ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, tovéhbá,ha
a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.
2.1 Felek

a szeruődést abban az

esetben mondhatják

Az

azotlnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett írásos nyllatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagy körülmény megszüntetésére kellő póthataíidőt biztosított a felmondást gyakorló fél.

6
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3./ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő túzésével,a másik
fellel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyllatkozatával
megszüntetni a szeuődéskötésétől szánnított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a Vál l al ko z ó az izemeltetésre vonatko zó

b) a Megrendelő súlyos szerződésszegése

j o go

sults ág át elv e

esetén, különösen,

sztí.

ha

a Vá l l a l ko z ó kizár őlago s szol gáltatási j o g át az Ö nko rm ány zat m e g sze g i,
a V. 1 . pondának utolsó bekezdéséb en úgzített, az Önkormányzaí együttműködési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáLl.

A

rendes felmondás gyakorlásának korláttozására vonatkoző 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fel jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási idő tőzésével, és a tárgyév utolsó napjáta (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszijntetni.
4.1

YII. Zár ő rendelkezés ek
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerülő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások utján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amely
megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogják képeznÍ,
2,1 Amemyiben 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-Abat$-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

3./ Amennyiben valamely kérdésaz üzemeltetési szerződés módosítását igényli, Úgy e
kérdéskörben Vállatkozó a Megrendelővel tOr:tént előzetes tátgyalás, egyeztetés alapján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénlelenségeesetén a szerződés többi része érvényesmarad.
Felek az éwénytelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetősé g szerírí.egyenértékű
4,1

r

endelkezés sel pótolj ák.

A BORSODVÍZ Zrí, nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalméú, (ar-uk aláítását
5./

me gelő ző en) a B O R S ODV IZ Zrt. Igazgatő sága me gtár gy alta

és

azzal e gye tértett.

A

jelen szerződés az okirat aláírásának naplával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
ónkormányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületí hatétrozatával jőváha1yta, a
BoRSoDVÍz Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Az

ónkormányzat Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született hatátozata(i)

a

jelen

IeIen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes,

jogintézménYtszabáIYoző Jelen szetződésben nem szabályozoít kérdésekben a Ptk. és - e
és a
egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivóvízellátásról
közműves szennyvízelvezetésről szóló 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

le

Keresztéte,

Miskolc, 20II. november 29.
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