SZALLiTASl SZERZ6DI S
mely 16trejStt egyr6szr61 a H6dmez6vbs .rhelyi TSbbc l Kist6rs6gi T#,rsulbs
(sz6khely: 6800 H6dmez6v s&rhely, Kossuth t6r 1.; ad6szAm: 15358873-1-06;
bankszAmlasz&m: Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-24929994; k6pviseli: Dr.
LAzAr J&nos a TArsul .si Tan cs elnSke), mint Megrendel8 (tovAbbiakban
Meg rendel6),

m sr6szrSI a Delta Clean Kft. (6800 H6dmezSv#,s rhely, Mak6i Qt 7717/16.;
ad6szAm: 13629545-2-06; banksz mlaszAm: CIB Bank Zrt. 10700158-43447004
51100005; mint sz lllt6 (a tov bbiakban: Sz llit6) kSzStt az alulirott helyen 6s
idSben, az al&bbi felt6telek mellett:

1. SzerzSd6 Felek egyez en meg&llapitj&k, hogy Megrendel6 - mint aj nlatk6r6, a
k5zbeszerz6sekrSI sz616 2003. 6vi CXXIX. tv. (a tov&bbiakban Kbt.) vonatkoz5
rendelkez6sei alapj&n tisztit6- s takarit6szerek beszerz6s6re ir&nyul6 kOzSss6gi
6rt6khat&rt meghalad6 nyilt kSzbeszerz6si elj&r .st folytatott le.

2. Felek rSgzitik, hogy az aj&nlati felhiv sban 6s a dokument ci6ban r5gzitett
felt6teket sz&lllt6 aj nlat ban elfogadta, illetve a k£)zbeszerz6si elj#,r s nyertese

jelen szerzSd6s 1. sz&me mell6klet6ben meghat rozott ruk (takarit6- 6s
tisztit6szerek) vonatkoz&s&ban - sz&llit6.

3. SzerzSd6 Felek rSgzitik, hogy azokat a k6rd6seket, melyeket jelen sz ,llit ,si
szerzOd s ki lSn nem szabMyoz, de amelyekre SzMlit6 ltal benyejtott aj&nlat,
Megrendel6 &ltal kSzz6tett aj nlati felhiv s, illetve &tadott aj nlati dokument&ci6
rendelkez st tartalmaz, gy ezen esetekben e dokumentumok vonatkoz6 r szei felek

jogviszony&ban kStelez6 er6vel birnak, e szerz6d6s mell6klet t k pezik.

4. A fenti elSzm6nyeket k0vetSen SzerzSd6 Felek az al bbi sz&llit&si szerz6d( st
kStik.

A szerz6d6s t&rgya
5. Sz&llit6 jelen szerz6d s alMr ,s val kStelezetts6get v&llal arra, hogy jelen
szerzSd s alapj n ill. mell6klete szerint az ott meghat&rozott term6keket az oft
meghat rozott felt6telekkel lesz&llitja 6s Megrendel6 tulajdon&ba adja. A szerz6d6s
1. sz. mell klete tov&bb& tartalmazza a szMlit si szerz6d s t rgy .t k pez6 tisztit6
s takarit6szerek egys6g rait, melyek a szMlit&si kOlts geket is tartalmazz&k.

6. A lesz&ll|tand6 &ruk megrendel se H6dmez6v&s&rhely Megyei Jogti V ros
Polg&rmesteri Hivatal&nak Gondnoks&ga Mtal megk01dOtt, eseti ir sos megrendel s

alapj&n tOrt6nik. A megrendel6sek al&ir&s&ra (j6v&hagy&s#.ra) Megrendel8
k pviselet6ben elj&r6 szem61y jogosult.

A teljesit6s helye ds ideje
7. A teljes|t6s helye: jelen szAIlit&si szerz6d6s 2. sz. mell6klet6ben felsorolt
int6zm nyek. Szerz6d8 Felek rSgzitik, hogy a mell kletben nero szereplS, de
Megrendel8 &ltal fenntartott (vagy t#,mogatott) int zm nyek cime is megjelSIhet8 a

teljesit6s helyek6nt, azonban ezen rendelkez6s nem eredm6nyezheti a sz llit&si
kSIts6gek jelent6s nOveked6s6t.

Sz&llit6 k6teles H6ff6t61 - P6ntekig: 8 - 16 6r&ig, folyamatosan rendelkez6sre 116
vevSszolg&latot biztositani Megrendel6 sz m&ra.

Sz llit6 a megrendel6seket legk6s6bb a megrendel6s k6zhezv6tel6t61 sz mitott 8
napon bel01 hi&nytalanul, a k6rt int6zm6nyi bont sban 6s a k6rt kiszerel6sben
teljesiteni kSteles. Sz llit6 az egyes int6zm6nyekre vonatkoz6 sz&llit&sok pontos
id6pontj r61 k6teles Megrendel6t legal bb egy munkanappal kor&bban 6rtesiteni. A
sz&llit&s munkaid6ben tSrt6nik (8 - 16 6r ig).
Az btad&s-&tv6tel
8. Sz&ll[t6 kSteles a szakmai szok&soknak 6s a vonatkoz6 jogszab lyok el6ir ,sainak

megfelel6en csomagolt &rut (valamint a szavatoss gi, j6t ll&si ig6nyek
6rv6nyesit6s6hez szQks6ges dokument&ci6t, illetve ha szi ks ges haszn&lati
utasit&st) hat&ridSben Megrendel6 r6sz6re &tadni. A sz&llit ,s Sz ll[t6 kock&zat ra
tOrt6nik.

9. Felek r5gzitik, hogy Sz&llit6 sz&llit61ev61 ki&llit sa mellett adja t az &rut
Megrendel6nek. Megrendel6 k6pvisel6je az &tad&s megjelSIt id6pontj&ban k6teles a

teljesit6s hely6n tart6zkodni, 6s a lesz llitott &rut szemrev6telez ssel 6s sz&mit .ssal
megvizsg&lni, tov bb , a fellelt hi&nyokat 6s hib#,s teljesit sre utal6 kSr01m nyeket a

sz llit61ev61en rSgziteni. A hib s teljesit6ssel nem rintett szerz6d si t&rgyakat a
megrendel6 k pvisel6je k{3teles &tvenni.

10. Megrendel6 az ruk min6s gi vizsg lat t a sz&llitott mennyis g 10%-ra
kiterjedSen a megvizsg&l&shoz &ltal&ban szi3ks ges id6tartam alatt, de legfeljebb az

&tad&st61 sz&mitott 8 munkanapon bel(Jl kSteles elv gezni, s esetleges kifog sait
Sz llit6 fel ir&sban halad6ktalanul jelezni.
11. Sz llit6 az esetleges min6segi s mennyis gi hib kat - az err61 sz616 6rtesitest
kSvetSen - halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 munkanapon bel(Jl kSteles saj&t
kSItsegen marad6ktalanul orvosolni.

Ezen k5telezetts g6nek elmulaszt s val okozott valamennyi t5bbletk61ts g s k#,r
vonatkoz s&ban teljes k r(i k&rt rit si felel6ss ggel tartozik.
12. A tart6s hi&nycikknek min6s016 (ill. megszfJnt) term k eset6n a szAIlit6 kSteles a

megrendel s k6zhezv6tele ut&n ennek t ny6t a megrendel6 fel halad6ktalanul
irAsban (faxon) jelezni. Az rtesit6ssel egyidej{ileg a szAIlit6 k5teles a hi nycikknek
min6siJl6 (mAr nem gy&rtott) term6k helyett ugyanolyan, vagy hasonl6 re s
min6segfJ term6ket (Ar, min6seg, kiszerel6s, gyArt6 megjelSI6s6vel) aj&nlani. Az
ertesit st k6vet6en a megrendel6 jogosult 1 munkanapon beli.il eld5nteni, hogy
korAbbi rendel6s6t m6dositja a helyettesit6 termekre, vagy az 6rintett term6k
megrendel6s6t61 el&ll.

A szerz6d6st biztosit6 mell kk6telezettsdg
13. Sz llit6 k5telezi mag&t, hogy kesedelmes sz llit&sa eset6n k6sedelmi kStb rt
fizet, melynek napi 5sszege a k sedelmes sz llit ,ssal 6rintett &ru brutt6
ellen6rt k nek 5%-a.

Minden megkezdett napt ri nap teljes napnak sz&mit a k@sedelmi k6tb@r
tekintet@ben. Amennyiben a k@sedelem id6tartama a 24 6r t nero @ri el, gy
ar nyosit s t tj&n kerQI meghat roz sra a k@sedelmi k6tb@r 6sszege. A k@sedelmi
k6tb@r m@rt@ke az @rintett &ru @rt@k@nek brutt6 25 sz zal6k t nem haladhatja meg.

14. Szerz6d6 Felek r gzltik, hogy a k6tb@r megfizet@se nero @rinti Megrendel6nek
azt a jog&t, hogy a k6tb@ren felON kArAt 6rv@nyesitse SzMlit6val szemben.

V6tel&r, fizet@si felt@telek
15. Szerz6d6 Felek meg&llapodnak, hogy Sz&llit5 jelen szerz6d@s 1. sz.
elv&laszthatatlan mell@klet@ben meghat rozott egys@gArakon szMlitja le Megrendel6
r@sz@re az eseti megrendel@sek szerinti &rut. A mell@kletben meghatArozott
egys@g&rak magukban foglaljAk az &ruk kiszAIIitAs&nak kSIts@geit is.

A szMl|t6 @s megrendel6 megMlapodnak abban, hogy a szMlit6 ajAnlatAban
meghat rozott (megaj nlott) egyseg&rakat a szerz6d@s hat&lyba lep@s@t61
kezd6d6en sz llit6 12 h6napig nero emelheti, de az id6k6zben bek6vetkez6
rcs5kken@seket a Megrendel6 fele @rv@nyesiteni kell. Ezen k6telezettseg
megszeg@se sQlyos szerz6d@sszeg@snek min6s01.

Felek meg llapodnak abban, hogy a sz&lltt6 ltal a szerz6d@ses kapcsolat fennMl sa

alatt az &rtart&s id6tartam t k6vet6en megrendel6vel szemben alkalmazhat6
&remel@s m6rt@ke nem haladhatja meg a KSH &ltal megAIlapitott fogyaszt6i &rindex
m@rt@k@t.

16. A leszAIlitott Aruk ellen@rt@k6t Megrendel6 k6teles a teljesit@st61 szAmitott 30

napon belQI - sz&mla ellen@ben - SzAIlit6 CIB Bank Zrt-n@l vezetett 10700158
43447004-51100005 sz .m bankszAmlAj ra t6rt@n6 &tutalAssal teljesiteni. A sz&mla
kiMlit#,s&ra csak Megrendel6 Altal alMrt Atv6teli elismerv@ny (sz#,llit61ev@l) birtok#,ban

jogosult Sz llit6.

17. Megrendel6 k6telezi mag&t, hogy amennyiben fizet@si k@sedelembe esik, Qgy

Sz llit6nak a k@sedelem idej@re a Ptk 301/A § - ban meghat rozott m@rt k(J
k@sedelmi kamatot fizet.

A szerz6d@s id6tartama, a szerz6dds megszLin se

18. Szerz6d6 felek jelen sz&llltAsi szerz6d@st hat rozott id6tartamra k6tik. A
szerz6d s id6tartama jelen sz&llitAsi szerz6d@s alMr sAt61 sz mitott 60 h6nap.
19. Felek r6gzitik, hogy rendes felmond s Qtj&n egyik f@l sem sziJntetheti meg jelen
sz llit si szerz6d@st.

20. Jelen szerz6d@st b rmelyik f@l azonnali hatAIlyal megsz0ntetheti a mAsik f@l
selyos szerz6d@sszeg@se eset@n.
21. A szerz6d@sszeg@s@rt felel6s f@l teljes k6rLi kArt@rit@si felel6ss@ggel tartozik az

Mtala szerz6d@sszeg@ssel a mAsik f@lnek, illetve harmadik szem@lynek okozott
kAr@rt.

22. SzerzSd6 Felek jelen szAIlit si szerz6d6s - b rmely okb61 tSrt6n6 - megszdn6se
eset6n kStelesek teljes kSrLien elsz molni egymAssal, bele rtve az esetleges
k rt6rit6si 6s kOtb rig6nyeket is.

Felek egyiJttmdk6d6si k6telezetts6ge
23. Szerz6d6 felek gy jArnak el jelen szerz6d6s hat&ly nak fennAIIta alatt, Qgy
kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6d6s kikOt6seinek. Szerz6d6

Felek kijelentik, hogy egyikQk sere tant sit olyan magatart st, amely a szerz6d6ssel

ellent6tes lenne, vagy a m sik f61 6rdekeit s6rten&

Szerz6d6 Felek k6telezik magukat, hogy cselekedet0kn61 6s tev6kenys gi)kn61 a
m sik f61 6rdekeit szem el6tt tartva jArnak el, tart6zkodva minden olyan
magatart st61, amely a m&sik f61nek ak r dologi, akAr erkSIcsi k&rt okozna.

SzAIlit6 kStelezi magAt, hogy amennyiben jelen szerz6d6sben vAIlalt b rmilyen
k6telezettseg6t el6re I&that6an nem, vagy csak k6sedelmesen tudn& teljeslteni,
illetve ennek lehetSs6ge merCI fel, az err6l val6 tudom&sszerz6ssel egyidejfJleg

k6teles err61 Megrendel6t tAj6koztatni. A t j6koztat&s elmulaszt .s&b61 ered6 k&rok6rt
Sz&llit6 teljes k rt6rit6si felel6ss6ggel tartozik.

24. Szerz(Jd6 Felek a fentieken fel(31 is k6telesek 6rtes[teni a m sik felet a
tudom sukra jutott minden ertesal sr61, dokumentumr61, inform ci6r61, amely jelen
szerzSd s c61jAnak el r s t akadAlyozza, vagy befoly&solja.
25. Szerz6d6 Felek az egym&s 6rdekkSr be tartoz6 s tudom&sukra jutott Qzleti titkot
kStelesek rnegtartani, s a titoktartAsi kStelezettseget kStelesek alkalmazottaikkal 6s

foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerz6d6 Felek rSgzitik, hogy nem terheli 6ket a
titoktart si kStelezetts6g, amennyiben jogszab&ly, bfr6s&g vagy egyeb hat6s#,g
kStelezi feleket az inform&ci6 3. szem61y r sz6re t rt6n6 &tad&s&ra.

Felek k6pviselet ben elj&r6 szem61yek
26.Felek k pviselet re (jognyilatkozat t&tel&re) az ott megjelSIt

esetleges

korl&toz sokkal az al bbi szem&lyek jogosultak kiz&r61agosan:
Megrendel6 r&sz6r61:

o N&v, beoszt s: Dr. LAzAr JAnos, eln5k

o EI6rhet6s6gei: 6800 H6dmez6v&sArhely, Kossuth t r 1.
o Jognyilatkozat t&tei esetleges korl toz sa, a korl&toz s kSre:

o N v, beoszt&s: Cs&ki JAnosn&, gazdas&gi igazgat6
o El&rhetSs&gei: 6800 H6dmez6v .s&rhely, Serh zt r u. 6.
Tel.: 62/220-906
o Jognyilatkozat t tel esetleges korl&tozAsa, a korlAtozAs
jognyilatkozatot csak a teljesit&ssel kapcsolatban tehet

k re:

Sz&llit6 r6sz6rSl:

o N6v, beoszt s: Varga Erika, 0gyvezet6

o EI6rhet6s6gei: 6800 H6dmezSv s&rhely, Mak6i t 7717/16.
Te1.:62/533-686
o Jognyilatkozat t6tel esetleges korl toz&sa, a korl .tozAs k5re:

o N6v, beosztgls: Paku I va, szaktan&csad6

o EI6rhet6s6gei: 6800 H6dmez6vAs rhely, Mak6i t 7717/16.
Tel.: 30/229-2101
o Jognyilatkozat t6tel esetleges korl&toz sa, a korl toz s kOre:
Jognyilatkozatot csak a teljesit ssel kapcsolatban tehet

27. SzAIlit6 tudomAsul veszi, hogy Megrendel6hSz cimzett jognyilatkozatokat 6s
6rtesit6seket hatAlyosan csak jelen pontban megjelSIt szem611yel (vagy az glltala
meghatalmazott szem611yel) kSzOlheti, illetve r6sz6re tovAbbithatja.
.

Amennyiben fentiekben meghatArozott, Megrendel6 k6pviseleteben eljAr6 szem61y
megv ltozik, err61Megrendel6 ir sban kSteles 6rtesiteni SzMlit6t.

28. Megrendel6 tudom&sul veszi, hogy SzMlit6hoz cimzett jognyilatkozatokat 6s
6rtesit6seket hat lyosan csak jelen pontban megjelOlt szem611yel kSz5lheti, illetve
r6sz6re tov&bb|thatja.

Amennyiben fentiekben meghat&rozott, SzMlit6 k6pviselet6ben elj&r6 szem61y
megv&ltozik, err61 Sz llit6 ir&sban kSteles 6rtesiteni Megrendel6t.
Vegyes 6s z r6 rendelkez sek

29. Sz&llit6 kijelenti, hogy a lesz llitand6 ruk megfelelnek a fogalomba hozatal
szabgilyainak, illetve rendelkeznek a forgalomba hozatalhoz 6s felhaszn l&shoz
sziJks6ges valamennyi min6s6gi tan s[tv&nnyal 6s enged611yel.

30. SzerzSd6 Felek r gz[tik, hogy jelen meg llapod&s csak a felek egyez6
akaratnyilvAnit&sAval, ir sban m6dosithat6.

31. SzerzSd6 Felek megegyeznek abban, hogy a vit .s k6rd6st megkis6rlik peren
kivi31i b k s eton rendezni, s csak ennek eredm6nytelens6ge eset n fordulnak
bir6s&ghoz. Amennyiben az egyeztet6s nero vezet eredm6nyre, gy jelen

szerz6d sbSI ered6 jogvit&juk tekintet ben kikOtik Megrendel8 sz6khelye szerinti
bir6s&g kiz&r61agos illet kess g6t.
32. Amennyiben jelen szerzSd6s b rmely rendelkez6se r szben vagy eg szben
rv nytelennek minSsi.ilne, az nero eredm nyezi a szerzSd s tObbi rendelkez6s nek

rv nytelens6g6t. Szerz6d6 Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a

szerzSd6s egy b rendelkez6sei 6rv6nyben maradjanak, s az 6rv6nytelennek
minSst 16 rendelkez s hely be rv6nyes rendelkez6st iktatnak be, amennyiben ez az
i3gyleti akarat kinyilv nit sa szempontjgib61 sziJks6ges.
33. Jelen szerzSd sben nero szab lyozott k rd sekben a Magyar KSzt rsas .g

hat&lyos jogszab&lyai, kel5nSs tekintettel a Polg ri TSrv6nykSnyv (Ptk.) vonatkoz6

rendelkez6sei az ir&nyad6ak azzal, hogy amennyiben jelen szerz6d6s az
6rtelmez6sre vonatkoz6 elt6r6 rendelkez6st hem tartalmaz, egy jelen szerz6d6sben
alkalmazott kifejez6seket a Ptk. rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.
34. Jelen szerz6d6s annak mindk6t f61 &ltali alAfr s .va116p hat&lyba.
Felek jelen szerz6d6st - annak elolvas&sa 6s k6zSs 6rtelmez6s6t kSvet6en - mint
akaratukkal mindenben egyez6t j6v&hagy61ag al&frt&k.
H6dmez6v&s&rhely, 2009. jQnius 02.

(
Delta Clean K' , %.

SzAIlit6 e* @
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hat&st &ltal nos
tisztit6szer
(Domestos)

pissu r k6
t6rl6kend6

szivacskend6

szaniter tisztit6

D.C. fiJrd6szoba

tisztit6

Air. tisztit6szer

Maya Shine

WC g61

Brekk wc g61

sz6nyeg-,

db

298

I

Fert6tlenit6
foly6kony

k6zmos6

125 Ft

12 870 Ft

I

34

167 Ft

5 678 Ft

225 Ft

NagyhatAs0

k6ztisztit0 kr6m Maya Derm 400 gr doboz

t blat6rl6 T&blat6rl6 szivacs
Dvegleh0z6 0veglehOz6 35 cm
GyOk6rkefe / nagy

s0rol6kefe

Gy0k6rkefe / kicsi

T6r01k6z6

T0rOIkOz6 100x50

(100x50 cm)

cm-es

db

t2 500 Ft

90 Ft

628
db
db
db

80

konyharuha

Konyharuha

db

kOrOmkefe

K0rOmkefe

db

t41 300 Ft

31

119 Ft

3 689 Ft

120
14

62 Ft
287 Ft

7 440 Ft
4 0t8 Ft

15

db

18 354 Ft
33 200 Ft

17 250 Ft

143

I

st3rol6kefe

28 750 Ft

9 536 Ft

125 Ft

100

75 360 Ft

db

k rpittisztit6

Seliso

138

I

sz6nyeg-,

k rpittisztit0

32 Ft

'14 700 Ft

157 Ft

35

CS

5 568 Ft

21 Ft

80

Mayadez
pissoar tabletta

6 664 Ft
27 800 Ft

182 Ft

13

2 730 Ft

138 Ft

188 Ft

20

57

t 794 Ft

t5 040 Ft

113 Ft

2 260 Ft

70 Ft

3 990 Ft

Ovegmos6 kefe 1

Ovegmos6 kefe
db
lit.
WC kefe
Wc kefe tart6val

21
db

188 Ft 3 948 Ft
106
232 Ft 24 592 Ft

I
db

107
37

147 Ft 15 729 Ft
732 Ft 27 084 Ft

db

63

444 Ft

Ronett

lefoly6tisztit6 lefoly6tisztit6
I btOrl6
L bt6rl6 hull mos
aeroszolos

cs6t ny s aeroszolos cs6t&ny

hangyairt6
tollsepr(J

tollsepr(l
ruhamolyirt6

@s hangyairt6

Tollsepr(i 80 cm-es

/ feh@r

TollsepKi 80 cm-es

/ szines
db
Molyirt6 korong

hangyacsapda

Hangyacsapda

hajtogatott

hajtogatott

papirt6r61k6z6

papirt6r61k6z6

(5000 lap)

(5000 lap)
h ztart&si
papirt6rl6

h ztart si
papirt6rl6

papir porzs&k

K rcher T171
radi torkefe
szalv@ta

db

papir porzs&k

K rcher T171

6

36
doboz

500 Ft

3 000 Ft

532 Ft 19 t 52 Ft
102
484 Ft 49 368 Ft

doboz

38

505 Ft

19 190 Ft

doboz

29

4 750 Ft

137 750 Ft

db
db

radi torkefe
db
I ttermi szalv@ta
cs

27 972 Ft

431
370

143 Ft

338 Ft

6t 633 Ft

125 060 Ft

12
215 Ft 2 580 Ft
869
46 Ft 39 974 Ft

szemetes v6d6r 10
szemetesv6d6r

literes

F@m

db

ed@nysL rol6

Fem sQrol6

db

h61ap t

H61ap&t

db

Wc pumpa
l@gyi 6

Wc pumpa
L@gyirt6

WU 2 sampon WU 2 sampon
WC papir (18 WC pap# (18 cm)

db
db
I

10

36

Felmos6 befog6
Ov&lis kefe
Felmos6 ruha

taz6tt

15
100
494

vastag sz&l

4 380 Ft

1 008 Ft

1 000 Ft

319 Ft
374 Ft
563 Ft

I 000 Ft

4 785 Ft
37 400 Ft
278 122 Ft

db

288

155 Ft 44 640 Ft
90 Ft
2 700 Ft

Felmos6 ny61

db

Mop befog6

db

2

490 Ft

980 Ft

db

10

1 482 Ft

14 820 Ft

60

50 Ft

3 000 Ft

4O

225 Ft

9 000 Ft

Ov lis kefe

Felmos6 ruha

t(Jz6tt

Beauty Mop Beauty Mop (olasz
(olasz 35 cm,

28 Ft
1

cm)

Felmos6 ny@l

438 Ft

30

db

db

35 cm, vastag

sz&lt

Mop varrott 400 Felmos6 mop
gr
varrott 400 gr

db

20

788 Ft

t5 760 Ft

Ablaklemos6
patentos huzat
sz0rm6s

db
Vizez6 huzat 35

Clear ablak iJveg

tisztit6

2

om-es

db

Maya Glass

1

194 Ft

Osszesen

813 Ft

t 626 Ft

194 Ft
3 539 227

Ft

2.sz. mell#klet
Int6zm6ny

v&ros

nos Iskola
Kapcsolat K0zpont

H6dmez6v s&rhely
H6dmez6v s&rhely
•
is • •
Hodmezovasarhel'
H6dmez6v sArhely

cim
Klauz l u. 63
NAdor u. 35.
Bajcsy-Zs. u. 70.

Csomork nyi u.
17.

H6dmezSv s&rhely J6zsefA. u. 38
40/a
H6dmez6v&sArheiy V rosh&z u. 1.
7, Endre B61a u. 2.
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K6rOsi Csoma S.
u. 1,

H6dmez6vAsArhely Klauz l u. 185/A
H6dmez6vAs rhely AndrAssyt t 54.
H6dmezSv_a'sfirhely Serhfizt6r 6.
H6vir g u. 7.

H6dmez6v&s&rhely Oldalkos r u. 6.
H6dmez6v ,sQrhel' Teleki u. 10.
H6dmez6vAs rhely
krany J. u. 8.
H6dmez6vAs&rhely SzAnt6 K. J. u.132
H6dmez6v_a's rhely

Szerencse u. 6.

KirAlysz6k u. 92
H6dmez6v&s&rhely Pet6fi u, 4.
H6dmez6v#.s ,rhel'

Arany J. u. 8.

H6dmez6v&s rhely J6kai u. 165/a
H6dmez6v#,s&rhely Agyag u. 11.
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