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és

nap on,

az alábbi

fe

ltéte l ek s zerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzatokrőlszóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 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)
ponda a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának nrinősíti az adott település
1./

lakott területén

ivóvizminőségű vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővízelléttás közszolgáltatás
formáj

áb

an törlénő me

gs

zerve zésétés ellátását,

rögzítlk- a fenti pontban kötelezően előírt közfeladat teljesítése érdekében-, hogy
az ónkormányzat más önkormányzatokka1 együttműködve 1994. január 25. napján kelt
alapító okiratial létrehozták a BoRSoDyÍz zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szőlő jogszabáIy szerint aZ érintett

2.1 Fetek

on*kormányzatokrészére a Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzati tulajdonba
adott he lyi v ízlkőzmúveket az Ü z e m e l t e t ő r észv énytárs as ágba apportálták.

Felek megállapítják, hogy az (Jzemeltető alapitásátől ajelen megállapodás megkötéséig - az
alábbi bekezdésben említett közbenső időszakot ide nem értve - az Onkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók részéreaz Üzemeltető látta e! az Ívőviz
szolgáltatási fe l adatokat.
Felet a közbenső időszakra utalva rögzitik, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatya aZ
)nkormányzat ráutaló magatartásával hozzqárilt akútoz, hogy a BORSODYÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában álló GW-Borsodvíz Kft, helyett az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az ivővíz szolgáltatási feladatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülír1 siotgittato váltáskor nem foglalták írásba a közöttük fennálló kőzfeladat ellátási, azaz
közszo|gáltaiási;ogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitlk,

/

jogszabályoknak
hogy az üzemeltető szoIgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a
megfelelően történt.
hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt. 9.§ (2)
Szerződő felek megállapítják,
-foglalt
felhatalmazás a\apján koncessziős páIyázati eljárás nélkÜl
bek. d) és e) pondában
került'sor, tekintettel arra, Úogy u Megrenclelő résztulajdonosa (részvényese)az egYébként
kizárólagosan önkorm ányzatoiiulajdonában álló BORS oDvÍZ Zrt-nek.
3./

A jelen szerződéscélja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

meghatározott

az
a Vgt. 4,§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáItXás formájában,
jelen
rlze-melteta htut teti"iit.tt szolgáltatás údán biztosítsa. (A továbbiakban a
pontban körülírt szol,gáItatást szolgáltatásnakvagy szerződés tárgyánaknevezve,)

II. Megállapodás

Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szerződésben meghatérozott
időtartamfi a szerződés7árgyaként meghatározott szolgálíatás ellátása érdekében Üzemeltetési
szerződést k öt a vállalkozóval a vonatkozó közfeladat ellátása érdekében.
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján kizárőLagosan jogosult és kÖteles az L 3. Pontban
meghatározott siolgáltatási tevókenységet az Onkormányzat közigazgatási terÜletén ellátni,
I.1

A

teljesíteni.
ár
Vátlalkozó jogosult az á|tala nyújtott szo\gáltatás elle_nértékekéntlegmagasabb hatősági
terÜletén
kÖzigazgatási
az
Ónkormányzat
formájában meghatározott szolgáltatási ellenértéket
j
lakó a szolgá|tatást igénybevóvő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,
szervezetektő1 (továbbiákban: fogyasztók) szolgáltatási díjként(vizdij) beszedni.

A

Kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közüzemi (szo\gáltatási) szerződést
kötni, továÉbáafogyásztőlkkal kapcsolatos jogviszonyra irányadó izletszabálYzatot alkotni.

A

köteles törekedni arra, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzÜzemi szerződést a
felek írásbá foglalják azza|,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony létrejöhetaszerződő
felek ráutalő magatartásával is. Ráutaló magatarlásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztó
csatlakozási ponton keresztül történő vízlközmű rendszerbe valÓ csatlakozása, valamint az
önálló fogyasztói mérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltató

2.1 Szerződő felek rögzítik, hogy

a

szolgáItatás teljesítéséhezszÜkséges eszkÖzÖk,
berendezések, víziközművek a Kazszolgáltató céE vagyonát képezik, kÜlÖnÖsen, a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges víziközművek (nyomvonalas létesítménYek,a
szoigáItatás ellátásáhozrendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyt eszközök,

A

a

szerződés tárgyát képező közcélÚ víztkÖzművek teljes kÖrŰ,
(IY -25-)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziközművek üzemeltetésérŐl szŐIŐ 2Il2002.
kövivM rendeletben rőgzitett követelményeknek megfelelően.
3.1

Vállalkozó feladata

4.1 Vállatkozó a szetződés időtartama alatt kizárőlagosan jogosult a szerződés tárgYaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáltatások alapján a hatósági árként
megállapított szolgáltatasi ailat< beszedéséie.A szerződés időtatlama alatt az Üzemeltetőt

'--.-.-

*

Ónkormányzat közígazgatási területén belül a
kiterjed arra is, hogY az
fogyasrúkt őí sáár^aróan jöiedelernre tegyen szert. Akizarőlagosság
a fogyasz,tőva| kötött
üzemeltető az oikormZnyrat közigűgaási határain belül,
szol gáltatás át b ő v ít s e.
me g á1 ap o d ás alapj án b e köt é s e ke t v é gezzen,

kizárólagos

jog illeti freg, hogy aZ

1

jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
a jő gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a s;erződé, f.rrnátta.a alatt tulajdonosként
kÖzzétett díiak
kezeli, karbantartja, és - a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként

A vállalkozó

köte|ezetíséget vállal, hogy

a

_
beszedésévelbizto síto tt fedezet esetén felúj ítj a, bővíti.

megkötésekor az árak megá|lapításáről
5.i Felek rőgzilik,hogy a jelen üzemeltetési szerződés
hogy a díjat úgy kell
szóló 1990. évi LXV"ú. tv. s.§ (1) bek._ét tekintik irányadónakazzal,
követelményeknek, a jelen
megállapíta ni, hogy az fedeietet nyújtson - a i?qs?abályi
a szolgáltatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve tevő tevékenységekkifejtése körében felmerülő költségekre,

és biztonságot lehetővé

ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:

a) a

vállalko zásba

vont vizíközmű

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

(hib aelh ár itás, ké szenl ét, ügyfél szo l gálat stb, ),

műkÖdtető eszkÖzÖk
váIla1kozó üzemeltetési ievéke,ryreg. körében igénybe vett
kötött külön
működtetésére, javítására, aZ eiváÁató és a megrendelővel
megállapodáson alapuló _ technológiai színvonalúfejlesztésére,
és minőséget
a |,allaiuozo által alkalmazotlűgbízott a megfelelő biztonságú
szÜkséges
azok
felkészülts égű szakemberek a|ka|mazására,

b) a

c)

garantálő szakmai

képzésére,továbbképzésére,

részérefizetendő
izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat
díiakra,
a felek külön megállapod ása a|apján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
ahatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre,

d) az
e)

D

díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kőzszolgáItatás
kÖltségvetési, illetve
teljesítéiéhezbiztósított, a költségek ellentételezésérekaPott

A
ö

szolgáItatási

nkormány zati támo gatást.

ilI. Díjajánlat, hatósági ár,

szo|gá|tatási díjak

hatósági árat a Megrendelő,
1.1 Azivővíz szolgáltatás és _kezelés díját, mint legmagasabb
mint árhatóság j ogosult megállapítani,
(továbbiakban: díjajánlat) az
hatósági árak megállapításához szükséges díjelőterjesztést
15. napjáig a Vállalkozó írásban köteles
ármegál|a:pítással érin]tett évet megel őző év december

A

szolgáltatni.
gYakorolt
valamint az üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig
veszi, hogy az
aijmájattapitasi módszerre utalva az ónkormányzat tudomásul
csatlakozott ÖnkormánYzatok
üzemeltetőnél a cégtulajdonát képező viziközmű rendszerbe
díj kerü1 alkalmazásra a
egységes
vonatkozásáuan egfsegá ai;.ra-itási módszer, illetve

A

díjajánlat

g Ó Rs

-

opv íz zrt.

átuwtásakór

r

ö gzitetí szo li daritás elvének me gfe l elő en.

Közszolgáttató jogszabálynak és a szerződésnek megfelelŐ
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági árat (szolgáltatási

Az

ónkormányzat

a

díj akaQ, ho gy az a tár gy év kezdőnapj átől alkalmazható

1

e

gy e n.

2.1 Amennyiben az ónkormányzaí atárgyév január 10. napjáig alegmagasabb hatósági ár
megáIIapitására vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemeltető hiteles értesítését)
elÁlasitaná, űgy a Vátlalkozó - hatősági ár hiányában - jogosult a közölt díjqánlatanak
me gfe lel ő szolgáItatás i díj at felszámitani, illetve érvénye síteni
.

Felek mér most megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági

ár

megáIlapítására vonatkozo neki felróható mulasztásával összefiiggésben a Kózszolgáltatóval

fogyasztók megtérítésiigényt, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
(Jzemeltetőtkártalanítani.
érvényesíter.,Úgy amulasitásban vétkes Ónkormányzal köteles az

,r.áb.n a

Iv. A Vállalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Ll A Vállalkozó feladatai:
1.1./

Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

biztositja, hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
és
a2I|2002.(IY.25.)
rendelet
Korm.
a3811995.(IV.5.)
valamint
vizgazáálkodásról",

KöViM rendeletnek megfelelően
b izto sítj a az izemelteté s

fo

törlénj en,
s s ágát é s bi ztonságát,

lyamato

akkreditált laboratóriummal a 2Il2002. (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szerinti gyakoriság gal ivőviz vizsgálatokat végez, ellenőrzí az izemeltetést, a
mindenkori minőségi követelmények betarlását,
go ndo sko d 1k a hálő zaton e l ő fo rdul ó üzem i hi b ák elhár ííásár ől,
kot.l", a közművek áItat ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fenntartásához elengedhetetlen karbantartási
rnu.rtákut, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek a Yiz- és Csatornaművek Országos Szakmai SzÖvetsége
á|tal kiadott Tárgyi Eszkozök Felújítása, Karbantartása című kiadványban
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számviteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szer ző dés mel lékl etét képezi.

az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízúgyi,környezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb hatósági szervekkel való

1.2./ Gondoskodik

kapcsolattarlásról, illetve ezen ügyek intézéséről.

I.3.1 Véleményeziaz ivőviz bővítési terveket (váIlalkozői hozzájárulás). Elvégzi a

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

1.4.1 A koztileti és a lakossági fogyasztőkfelé a saját ütemtervének megfelelően
szo l gáltatás sal kapc so l ato s leo lvasási é s számlázási feladatokat.

elvégzi a

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgáIásáróL,lehetőség

szerint rendezéséről, a kivizsgálás eredményéről a panaszost tájékoztatja.

a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
környezetvédelmi biztosítást, továbbátűz- és elemi kár elleni biztosítást is.

1,6.1 Vállalkozó

(

a

I.],l Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután a Vállalkozó köteles

l

az

eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó

a

fogyasztőval kötött

szolgáltatásiszerződésbenkötelesrögzíteni.

1.9.1 Vállalkozó köteles tájékoztatni a fogyasztókat a hibabejelentés módjáról, nem
rendeltetésszerű üzemeltetés miatt történt meghibásodás esetén a felmerült költségek
megtérítésikötelezetts égérőI.
I.I0.1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk megtérüléséhez
szükséges biztosítások megkötéséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek uta, hogy a
bizto sítási fe dezet me gl étérőlme ggy őző dhes s enek.

1.1I.1 A Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közizemi szerződés megkötésével,
valamint a fogyasztőkkal kapcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves ivővízellátásárő|
és a közműves szennyvizelvezetésről szóló 38lI995, (IV.5.) Korm. rendelet szabályozza.

2.1

A Megrendelő feladatai:

a

lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljárásokhoz
szükséges fogyasztókkal kapcsolatos adatszolgáltatást ellenérlék megfizetése nélkül

2.1.1 Megrendelő

Váll alko z ó részéteköteles tel j esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
az izemeltetéssel összefi,iggésben (különösen

hibaelhárítás, karbantartás, felújítás) a
fe|adathoz szükséges mértékig a település közterületeit külön ellenérték fizetése nélkül

használ1 a, i gényb e ve gye.

az

Ónkormányzat költségvetésébe sorolt intézmények, költségvetési szervek

szol gáltatás i

a

d íj hátral é kfu

közkifolyókon

tő ke z e s s é g et vál l al .
mért (rragy a felek átalány megállapodásán alapuló) szolgáltatási díjat
a ké szftz

e

megftzeti.

Az Ónkormányzat kőtelezi

magát, hogy a szerződés fennállásának időtartam a alatt áItala
(saját fonásból vagy támogatás felhasználásával) létesített(új beruházás) és tulajdonát képező
2.3 .l

vízíközművek hasznosítására, üzemeltetésére az Üzemeltetőtjelöli ki, feltéve, hogy az alább
meghatfuozott mértékszerinti haszná|ati díj megfizetésére az Üzemeltető vállalkozik, illetve
támogatott beruházások esetén atámogaíő az Üzemelterő kijelölését nem ellenzi.

Az új beruházásra vonatkoztatott üzemeltetői használati díjat illetően a felek már most
megállapodnak, hogy az nem haladhatja meg a beruházáshoz az Ónkormdnyzat által igénybe

J

vett saját erő mértékét,az űj b eruházás Ü z e m e l t e t ő v e l m e g ál l ap o dott has znál ati időtartamél^rc z
arányosítva"
Az Onkormányzat kötelezettséget váIIaI, hogy új benlházás elhatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairól az Üzemeltetőt az esetleges haszná|ati megállapodástól
fiig getlenül tq ékoztat1a.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) fokozott együttműködésre kötelezettek.

Az egyittműködési

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiakra:

közegészségügyet veszélyeztető vizmlnőségi problémákfeltárása, megoldása;
a teimészeti Órőfonások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatásí feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés c sö kkenté se stb. ) me go l dás ában val ó e gyüttműködé s ;
a viziközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáItatási díjak meghatérozása, illetve elfogadása tekintetében szÜkséges
intézkedések, egy eztetések foganatosítása;
a fogyasztók vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
ai;naútetot csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
rnegsértésétés a Kazszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatla
u, a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
^"g
időszakra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő fi,zetési
késedelembe esnek, Az ónkormányzat segélyezésigyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré sze sült fo gyasztók a szolgáltatás i díj hátral ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláirásátŐ|
jogosult, ide
számitott 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fél sem
jogszabáIYvá|tozás
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mérlékben terhesebbé válik
bármelyik féIrészére,amely teher ésszerűen indokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
szerződést abban az esetben mondhatják fel azonnali hatállyal, ha a Vállalkozó az
üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha
2.1 Felek

a

a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

azonnali felmondás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYllatkozattal
gyakorolhatják, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adó magatartás
vágy kortilmény megszüntetésére kellő póthatárídőtbiztosított a felmondást gyakorlÓ fel.

Az

7

3,/ Mindkét fél jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésévelindokolt nyllatkozatával
megszüntetni a szerződéskötésétől számitott 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó

szerződésszegése esetén, ha

a V ál l al ko z ó az izemelteté sre vonatkozó

b)

a

j

o

go sults ág

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

át elv eszti.
ha

a Vál l al ko z ó kizár őtago s szo l gáltatási j o gát az Önkorm ány zat me gsze gi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésébenrögzített, az Onkormányzat együttműködési
kötelezettségének a megszegéséttanúsító körülmény beáll.

A

rendes felmondás gyakorlásának korlátozására vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónapos
felmondási ídő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkoző, írásban
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszüntetni.
4.1

YII. Zárő rendelkezések
felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttmúködésük során felmerülő vitás
kérdéseket és problémákat megkísérlik tárgyalások útján, egymás érdekeire kölcsönös
figyelemmel rendezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzitení, amely
1.1 Szerződő

megállapodások jelen szerződés kiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezni.

2.1 Lmennyiben 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 Városi
Bíróság, illetve a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességétkötik ki.

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

Az egyes rendelkezések érvénl.telenségeesetén a szerződés többi része éwényes marad.
Felek az érvénf.elen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egyenérlékű
4.1

rendelkezésse1 pótolják.

A BORSODVÍZ Zrt. nevében eljáró Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbej egyzett
törvényes képviselő rőgzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírását
megelőzően) a BORSODYIZ Zrt.Igazgatósága megtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

6./ A jelen szerződés az okirat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel arta, hogy az
Ónkormányzal Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatétrozatával jőváhagyta, a
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgáltatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármesteft a szerződés
a|áírásáraf elhatalmazta.
Az Ónkormányzat Képviselőtestületének e tárgyban született határozata(i) a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

-J_

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Ptk. és - e jogintézménfi szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szemyvízelvezetésről szóló 38l1995. (IV.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az irányadók.

Miskolc, 20II. november
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polg{r"r;löster

Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

29.

