
 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

/tervezet/ 
 
 
amely létrejött egyrészt  
Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 

- címe: 9113 Koroncó, Szent László u. 62. 
- képviseli: Kincses József 
- adószám: 18655856-1-08 
- telefonszám: +36 30 426-67-52 
- e-mail: polgarmester@koronco.hu  

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészt 
név:  

- címe/székhely: 
- képviseli: 
- adószám: 
- cégjegyzékszám: 
- bankszámlaszám: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  
 
együttesen mint Szerződő Felek között az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal. 
 
I. Előzmények 

 
Felek előzményként rögzítik, hogy a Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 
beszerzési eljárást folytatott le „Sportöltöző és edzőterem I. ütem építése a Koroncó KSSZE 
részére” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.  
A jelen szerződés létrejöttének alapját, és egyben elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő 
által összeállított ajánlattételi felhívás, a beszerzési eljárásban közzétett műszaki leírás és az 
esetlegesen kiegészítő tájékoztatás során adott információk.  
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Átalánydíjas vállalkozási szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és a műszaki 
tervekben meghatározottak szerint a Koroncón lévő sportöltöző és edzőterem építésének 
I. üteméhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása.  

 
2. Vállalkozó vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció 

(műszaki leírás) és az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás (ide értve a kiegészítő 
tájékoztatást is) keretében átadott egyéb dokumentumok és információk valamint a 
benyújtott ajánlata alapján a szerződésben rögzítettek szerinti szakmai feladatok 
elvégzését.  

 
3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt 

áttanulmányozta.  Vállalkozó kijelenti, hogy az általa adott ajánlat teljes körű, és 
tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb (pl. számítási) hibából 
adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet 



fel. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkák nem megfelelő megismerésével 
összefüggésben követeléssel nem léphet fel, arra késedelmi okként nem hivatkozhat.  

 
4. A teljesítés helye: H-9113 Koroncó, hrsz. 456. 

 
5. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül 

köteles átadni Vállalkozónak. 
 

6. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat 
kiadni és a vállalkozási díjat megfizetni.  

 
III.  Teljesítési határidő 
 
1. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. február 28.  
2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a III.1. pontban rögzített határidő betartása a megrendelt 

beszerzéshez kapott támogatás értelmében számára kiemelkedően fontos. 
 

IV. Vállalkozói díj (közbeszerzési ajánlati ár) 
 

1. A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért teljesítésének ellenértékeként 
egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó …………….. Ft +  ÁFA, azaz bruttó 
……………….. Ft. illeti meg. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának 
számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati 
dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és 
a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik 
dokumentumban szerepel.  
 

2. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására egyáltalán nem (Ptk. 6:244. 
§), pótmunkák elszámolására pedig csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak 
abban az esetben jogosult, amennyiben azok utólagosan, a Megrendelő által a 
korábbiakban írtakhoz képest külön megrendelt munkatöbbletet jelentenek, vagy olyanok, 
amelyek a Vállalkozótól kellően gondos körültekintés mellett sem voltak előreláthatóak 
(Ptk. 6:245.§ figyelembevételével).  

 
3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó díj (ajánlati ár) pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, 

illetve az esedékességkor rendelkezésre fog állni. 
 

V. Pénzügyi elszámolás 
 

1. A Megrendelő előleget nem biztosít. Vállalkozó 2 részszámlára benyújtására jogosult az 
alábbiak szerint:  

 
a. 1. részszámla esedékessége: a teljesítés 50%-ának megfelelő, igazolt készültségi 

szint elérésekor a készültségi szintnek megfelelő mértékben Vállalkozó részszámla 
benyújtására jogosult.  

b. 2. részszámla esedékessége: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását 
követően Vállalkozó végszámla benyújtására köteles. 
 

2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.  
 



3. A szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) a Megrendelő általi 
kézhezvételtől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. A számla összegét a szabályszerűen kitöltött és 
benyújtott számla ellenében átutalással egyenlíti ki Ajánlatkérő. 

 
4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:48 § alapján késedelmi kamat fizetésére 

kötelezett. 
 

VI. A szerződés teljesítése  
 
1. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott 

költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő 
egyes tételeket véglegesíthetik. Szerződő felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.  
 

2. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen 
szerződésben vállalt munkák 
- műszaki vonatkozásban részleteiben teljesítettnek tekintendők, amikor Vállalkozó a 

munkákat a részteljesítés műszaki tartalmában rögzítetteknek megfelelően elvégezte, 
teljesítésigazolásuk megtörtént; 

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Vállalkozó a 
munkákat az ajánlati dokumentációban meghatározott és általa vállalt feltételeknek 
megfelelően rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte és 
azt Megrendelő átvette; 

- jogi értelemben az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (művet) 
a Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és 
jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumot a Megrendelő részére 
átadott.  

- pénzügyi értelemben egészében teljesítettnek minősül, amikor Megrendelő a 
végszámla ellenértékét kiegyenlítette.  

 
3. Vállalkozó csak kiváló minőségű, az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő anyagokat, szerkezeteket és berendezéseket használhat fel.  
 

4. Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A 
Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maior eseményre, ha értesítette arról a 
Megrendelőt, okainak és várható időtartamának részletezése mellett.  

 
VII. A Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 
1. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli 

Vállalkozóval. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését 
követően le kell zárni.  

 
2. A kivitelezési munkákhoz szükséges ivóvíz mennyiségét, az elektromos energia 

mennyiségét Vállalkozónak kell biztosítani a meglévő hálózatokról saját költségére.  
 

3. Vállalkozó és Megrendelő egyaránt 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, 
amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel.  

 



4. Vállalkozó kötelezettségei kiterjednek a szakmai felelősségre, a szerződésben 
meghatározott célra való alkalmasságra, a műszaki leírásban foglaltak első osztályú 
minőségű megvalósítására, illetve a vállalt szerződési határidők maradéktalan betartására.  

 
5. A kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a 

rendőrség járműveinek a közlekedését.  
 

6. Vállalkozó köteles a munka megkezdését szükség esetén jogszabályi előírásoknak 
megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek.  

 
7. A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges 

jóváhagyatásáról a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl. mobil 
WC) biztosítása.  

 
8. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka elvégzéséhez kizárólag hozzáértő és szakképzett 

személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését felfüggeszteni, 
akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés vagy más kötelező jogszabályok 
rendelkezéseinek megszegésével jár el vagy dolgozik.  

 
9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítésének vonatkozásában a minőséget, a szerződés 
szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.  

 
10. Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) 

kapcsolatban Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 
foglaltakat. 

 
11. Ha Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlen ellentmondást fedez fel a jelen 

szerződés és bármely hatályos jogszabály, szabályzat vagy szakmai előírás rendelkezései 
között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, 
szükséges intézkedést megteszi.  

 
12. Vállalkozónak az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések és az 

elvégzett munka minőségét bizonylatolnia kell.  
 

 
VIII. Műszaki átadás-átvétel 
 
1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja előtt 10 

nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a 
Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja.  
 

2. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során – 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt – 
köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat 
valamint azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-
átvétel idején fennálló hibák, hiányosságok kijavításának határideje legfeljebb 15 nap.  
 



3. A feladatot (művet) a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napján 
tekinti teljesítettnek, amennyiben Vállalkozó a munkákat az ajánlati dokumentációban 
meghatározott és az általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind 
minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint, rendeltetésszerű, 
szerződésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő 
Vállalkozótól átvette.  

 
4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bizonyítható mulasztásából eredő hibákat, 

hiányosságokat a szerződés keretén belül köteles a vállalkozói díj terhére kijavítani, 
pótolni, kiegészíteni annak ellenére is, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres zárása 
megtörtént.  

 
5. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó szavatossági 

kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától kezdődnek.  
 

6. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően a vonatkozó 
jogszabályi előírások alapján köteles a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.  

 
7. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult Vállalkozó a 

végszámla kiállítására.  
 

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
1. Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból 

késedelembe esik, a nettó vállalkozó díj 1%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles 
megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér 
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. A késedelmi 
kötbérrel érintett napok maximális száma: 30. 
 

2. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Vállalkozó 
érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-
ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A késedelem 
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 
 

3. A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 
nem érvényesítette. 

 
4. Vállalkozót szavatossági és a műszaki átadás-átvétel időpontját követő …..  hónapnyi 

időszakra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák és 
felhasznált anyagok vonatkozásában. 

 
5. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése 

céljából a jótállás időtartama alatt évente egy alkalommal utó-felülvizsgálati eljárást folytat 
le, amelynek időpontját az eljárást megelőzően legalább 15 nappal kitűzi, és amelyről 
értesítést küld minden érintett szervezetnek.  

 
6. Amennyiben a jótállási időszak alatt hiba merül fel, Vállalkozó köteles azt a Megrendelő 

írásos felszólításának készhez vételét követően, az abban megjelölt határidőben 



díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. 
Amennyiben olyan hiba merül fel a jótállási időszakon belül, amely az üzemeltetést 
gátolja, Vállalkozó köteles a hiba elhárításáról 3 munkanapon belül intézkedni.  

 
7. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni Vállalkozót, amennyiben a 

szavatossági vagy jótállási időszak alatt kárigényt kíván érvényesíteni. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt keletkezett és bejelentett jogos igények a 
jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetőek.  

 
8. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen 

beavatkozás, illetve más szakszerűtlen kezelés, működtetés, üzemeltetés, vagy egyéb nem 
rendeltetésszerű használat által okozott károk helyreállítására.  

 
X. Minőség-ellenőrzés 
 
1. Vállalkozó felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés 

dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg, valamint a jogszabályokban foglaltaknak 
megfeleljen. 
 

2. Vállalkozó köteles lehetővé tenni Megrendelőnek, hogy - a jogszabályi keretek között – 
saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és 
megbízhatósági, az előírt tárgyi és személyi feltételeket ellenőrizze.  

 
3. A Vállalkozó a beépített anyagokat úgy köteles dokumentálni, hogy azok minősége utólag 

ellenőrizhető legyen.  
 

4. A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén – 
amennyiben a vitát a Felek megegyezéssel rendezni nem tudják – igazságügyi műszaki 
szakértő vagy szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az előlegezi 
meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a 
szakértő igénybevételére sor került.  

 
XI. Alvállalkozó igénybevétele 
 
A szerződés teljesítéséhez Vállalkozó igénybe vehet alvállalkozót, akinek a teljesítéséért úgy 
felel, mint a sajátjáért. 

 
XII. A Felek képviselői 
 
1. Felek a szerződés megkötését követő 30 napon belül írásban rögzítik a kapcsolattartásra 

jogosult képviselőik nevét, címét, elektronikus és telefonos elérhetőségét. Amennyiben a 
Felek kapcsolattartóinak személyében változás áll be, úgy az nem tekinthető e szerződés 
közbeszerzési jogi értelemben vett módosításának.  

 
2. Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés 

igazolására és minden olyan megállapodás megkötésére, amely a szerződés teljesítésével 
összefügg, de nem minősül annak módosításának.  
 

3. Az együttműködés során tett nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.  
 



4. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és 
hatáskörét kölcsönösen közlik egymással.  A kijelölt képviselő személyének változásáról a 
változást megelőzően 2 munkanappal közlik a felek a másik féllel.  

 
XIII. A szerződés módosítása 

 
1. A szerződés módosításával kapcsolatos költségeket és kiadásokat (ide értve a hatósági 

díjakat is) annak a szerződő félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a 
szerződés módosításra került.  

 
2. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan 

szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem 
értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős 
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót 
terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes 
ajánlattevőt terhelő kockázatokat. 

 
XIV. A szerződés megszűnése és megszüntetése 

 
1. A jelen szerződésben meghatározott elállási ok bekövetkezése esetén a Megrendelő a 

Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, illetve attól 
elállhat. A Megrendelő felmondás vagy elállás esetén a már teljesített munkafolyamatok 
megfizetésére köteles, egyéb kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt.  
 

2. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:  
a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi 

(súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amely a feladat határidőre történő 
megvalósulását veszélyeztetni, vagy a jogszabályok megsértésével jár); 

b. Vállalkozó a Megrendelő által adott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a 
felhívásnak, hogy szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen; 

c. Vállalkozóval szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, 
felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon 
fizetésképtelenné válik; 

d. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

e. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő eltelte ellenére is – hibásan tudja 
elvégezni.  

 
3. A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvétellel válik hatályossá.  

 
4. A szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig – arányos 

ellenszolgáltatás fejében – megilleti a Megrendelőt, a Vállalkozó pedig jogosult a 
szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli ellenértékére. 
Megrendelő a még nem teljesített rész tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosult, 
amennyiben a szerződés Vállalkozónak felróhatóan szűnt meg. 

 
5. A szerződés felmondása vagy más okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől 

számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés 
megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségeket. 



 
XV. Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. Felek kötelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés 

úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.  
 

2. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől 
függően kikötik a Győri Járásbíróság vagy a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét 
a jogvita elbírálására.  

 
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az 
egyéb ágazati jogszabályok kógens előírásai irányadóak.  

 
4. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, 

kötelező előírások változnak, és ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az 
ebből eredő költségek Megrendelőt terhelik.  

 
5. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben 

érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének 
érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes rendelkezést 
iktatnak be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges. 

 
6. Jelen szerződés annak aláírásának napjától lép hatályba. 

 
7. Jelen szerződést négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. Jelen 

szerződés csak az ajánlati felhívással, az ajánlati dokumentációval, a nyertes ajánlattal és 
annak mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető. A Felek a szerződés elolvasást és 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  

 
Kelt: Koroncó, 2019. …… hónap  ’…’ nap 
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