
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

l2J . számú előterjesztés --

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. Feladat-ellátási Szerződése módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012. január l. napján bekövetkezett jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai 
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. között 2011. július 
ll. napján létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása. 

A feladat-ellátási szerződés módosításának indoka: 

l. A feladat-ellátási szerződés I. fejezete 1.2. pontjában meghatározott feladatok két 
feladattal bővülnek, egy feladat megnevezése megváltozik és egy feladat törlésre kerül 
a következőképpen: 

a (i) alpontja két új francia bekezdéssel egészül ki: "egynyári virágok 
kiültetése", "kiszáradt fák kivágása", 

b (iv) alpontjának második bekezdése "lakóközösség kertszépítése, közösségi 
kertek" -ről "közterületek szépítése a lakosság bevonásával" -ra változik, 

c (v) alpontjának az intézményi foglalkoztatásra vonatkozó második francia 
bekezdése törlésre kerül, mert a 20 ll. évi átszervezéssel megszűnt az 
intézményekben történő foglalkoztatás. 

2. A feladat-ellátási szerződés VIII. fejezete 8.2. pontjában a jogszabályi hivatkozás az 
1992. évi XXXVIII. törvény hatályon kívül helyezésére figyelemmel módosul, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ("Áht.") törvényi hivatkozásra, 
amely 2012. január l. napján lépett hatályba. 

Az előterjesztés 2. melléklete a jelenleg hatályos feladat-ellátási szerződés. 

II. Hatásvizsgálat 

A módosítások elfogadásával a feladat-ellátási szerződés megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, és azokat a feladatokat tartalmazza, amelyeket a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. ténylegesen ellát. A módosításoknak költségvetésre gyakorolt hatása 
mncs. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladat-ellátási szerződés módosításának aláírását követően a Társaság közhasznú feladatai 
folyamatosan ellátásra kerülnek. A módosításoknak költségvetésre gyakorolt hatása nincs. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. március 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között 2011. július ll. napján létrejött feladat-ellátási szerződés módosítását az l. 
melléklet szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 15. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester mint önkormányzat (a továbbiakban: 
Fenntartó), 

másrészről a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non
profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca l., 
cégjegyzékszáma: 01-09-898.803, adószáma: 14324130-2-42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor ügyvezető igazgató mint társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, együttesen: Szerződő 
Felek) között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon: 

Szerződő Felek a közöttük 2011. július ll. napján létrejött Feladat-ellátási Szerződés (a 
továbbiakban: Alapszerződés) egyes pontjait az alábbiak szerint módosítják: 

l. Az Alapszerződés I. fejezete 1.2. pontja 

a. (i) alpontja két új francia bekezdéssel egészül ki: "egynyári virágok kiültetése", 
" kiszáradt fák kivágása ", 

b. (iv) alpontjának második bekezdése "lakóközössé g kertszépítése, közösségi 
kertek" -ről "közterületek szépítése a lakosság bevonásával "-ra módosul, 

c. (v) alpontjának az intézményi foglalkoztatásra vonatkozó második francia 
bekezdése törlésre kerül. 

2. Az Alapszerződés VIII. fejezete 8.2. pontjában a jogszabályi hivatkozás az 1992. évi 
XXXVIII. törvény hatályon kívül helyezésére figyelemmel módosul, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (,,Áht. '')törvényi hivatkozásra. 

3. Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek között 2011. július ll. napján létrejött 
közhasznú szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvastuk, tartalmát együttesen értelmeztük, és 
mint akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írtuk alá. 

Budapesten, 2012. április .... 

Kovács Róbert polgármester 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

.Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
Irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Hancz Sándor ügyvezető igazgató 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 



KÓKE.RT Kőbányai Non-proftt Közh:!sznú ~ft. Fehd:n-t::llátási Szetzódés 

., , ·'' , 
FELADAT-ELLATASI SZERZODES, 

amely egyrészról 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat {1102 Budwpest, Szent 
U.Sz16 tér 29.) képviseletében ellátó Kovitcs Róbert po4,tátmester, rnint fenntartó (a továbbinkban 
,.Fenntartó'), 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településiizemeltetési Non-profit 
Közhasznú KorL-ltolt Felelősségű Társaság {székhelye: 1107 Budapest, B:t.•ut utca L, 
cégjegyzék$:áma: Ol - 09 - 898.803, adoszáma: 14324130 - 2 - 42) kepviseletében eljáró Hano: 
S:índor Ggyve:?:et<), mint sz'Olgiltató (a továbbiakban ,,Szolgáltató", együttese.p .. Szerződő 
Felek'') köú)tt jött létre az ahibbi fe1térelekke1, a m{!gje.tölt helyen és napon: 

Preambulum 

Szerzódó Felek rögzítik. hogy a Budapest F~óváros X. !(etillet Kóbány-.ll Önkormányzat 
Képviselőtestülete megszi.íntette a Kóbliny{li Szociális Fogb.lkoztafót, n:iint költségvetési 
in,tózt:n.ényet, és az 1990. évi u~."V. törvény (.,Ötv!} 8. §cin:lk (1) bekezdésébenfoglalt kötelezö 
feladatait az_ 1992. évi };'JC\.vUt törvény (,,..\.ht") 89. '- 91 l 1\. §~ai alapjin 2008. április 17. napjin 
11lapított I<.OKEKf Kóbány!'li Kerül.et.gondnoksági és Településüzemeltetési Non-profitKo:rlátolt: 
Felelösségil Társaság útján lát!a d 2008. június huviin..1.k (}L napjitóL A fel:idatök folyamatasa 
ellittisa érdekében a Fenntartó és a Szolgáltat6 a jogelőd és )Ogut6d munwlt..'UÓ között 
lefölytattik a killönos munkaiigyi jogut6.cllisi eljárást, a FerultruttÓ és aSzolgiltató vagyonkezelési 
sze1:z6déstkötött a fe.[adat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlrum1g}'on kezelésére. . 

I. A Feladat-ellátási S2;erződés tárgya 

1.1. A Szerxődó Felek megállapodnak abban, hogy az Ötv. 8. §~ának (2) bekezdésében 
nevesített egyes köteh:zó önkormányzati fehldatcik e11-ltnsá:ra Fcladiat~ell.'Ítá:ii Szerződést 
kötnek. 

1.2. f1 Feltuiat.dláttisi Sziirzidis alapján a Szo{~áltatthiltaJ $1/dtandófirludatok, az Otv. 8. §~dnak (1 J
(2) beleezdisében jó.._P,lalt lhtkormd!!J~ti ftrkuiatokhoz ktrptsaltfdócm, a !!1i:rtdmkt.1r haMbas 

jogszabá[yokban, (5)1 kJiliiniiJett a fmntartrJ mtdrlekiben, ha!dW'{f1111iba:n, t1aiamint a Szofgáltatii 

J l 

./llrpitó O kiraté!Janfagfa!t SrJ'lbá!Jok alapján: 

(~.' t) a he!Ji kiir::Jeriiletck frmtllarfáxábar:: 
• iiukormcll!_)lZati kii'\f;;riile!ck, park()k, jtitszóterek parlatfit l! gyómme!flesitése, ka4#J.1.S<;, 

ziil4fi.dü!eti .karbtmt.Jrldstz_; 

• ma~~asságigai.'ft'tiztis: 

• kerfileli nyá:fJk f?.rtde~/c; 
• laiiz~tta/e iln·zeblét!J bi.z.fosi!JJtJ; 



KÓKERT Kóbanyai ~?n-prOfit Közimsznú Kft. 

• tl/rá,gko.rarak kiht:iyezé.rt:; 

• nii!létf)lllt'deitm; 

• ;~grmm te:JJ!J; 

• jritszdten:k gortdozrhtt;· 
• jdt.rzdti!n:k kttrb.:mt.viása, ezm be!iii jiíts:t:fitert,/un be/iil 11 halestft·'I!Sztgi'IIJ bt!J:'{!ttk 

k.l!'-clére, játszótili es:rje.iiziik x:;pbt.•á'!'YtHitásrz; 
• parki bemuief:í!si tdr,p;Jak karbtmtartdsa; 

• park;i l!i::;j::itiltJr;p!ok ii~"PJM!tetfsc; 
• par.ki őntázóhd!iizat foltirkil'e':;fs:: 
• Kórils-i ésoma Sfftát!Y dir;;;:piid,gitti;i:J h Jzö:lelík:JtkxJrbmztariti.~;_1; 

~~. Báf!yatti szíikokrU iízt!!telt4tt'se. 

~~> 
. .:iz iJtti:zmt!~'vi teriiliitek j&mttivtdsaiJtJn: 
e ]tJfé'{!!Jéf{Jl játsztitfffl t:S:::_kiiztik SZii/J:t'tÍI!,;'i(lsff(Í,fil. 

(iii) A kii:@s!ifaság és a tt:iepiilistisifasií",R, bif(/fnftástiban: 
• OnkamtátEYZ..ati kt'i':(fniilt;tr:k, J>•1f"koJ::,j.itszóll!rd.>. takarf!d.ra; 

• 1/fegálixtzi:mei eü:;yillitlnt~: 
• K:ttyafirii.Mk !)l(jlik kibc1j't::rf:;v,· 
• Ktt!)'diiriilé.k .D'i!ftlfk iizmtdtetiJe; 

Az ipilt#t i~ l!lmJészatiJdi.rnyt!::;pt vMi:ltl!ihrm: 
• /1A7f'tJ!ifjtff z_sákak Oi:(.(tLr/1 ll k:tkoSStÍ!, nfs:rf:ro; 
• :i;;Ak#kii~:t.rig-krtr.:t!frltiJ~~..sf!ttlk,· 
• LokoJ.\f41Jltle.rzifye.r htJliadék gyifjtéseJ· 

• Laleoüági k~riiillt.rifpiifo~; 
• Lak<Juági kotnpflS{fiÜJ:r. 

01 A jbglaikő1(JatiÍJ"!llegoldá;uiiwu: 
• Kiitril.H j~gittlko~;;;/ii.r; 

·~ 
• Kli::;frdekif fogltdko:rJ••táJ~ 

(tfi) .-4 közbiztonság he !Ji félad.tttlibr.m: 
• T!rfigye!tJ ~mis::;yr mli.kiidlílte.re. 

~~~o..t 

..... ~ . r 

·~~<~'-•."'".:..l;i- .. ·~ ·c~. ;~ .• l!'.:n:.;.,.\:\<Q..l 

1.3. A Szotgil~tó kötelezettséget válbt1 további az .al:ibbiak..·-::c 

2.1. 

(ü) 

A FeladaN!llatnsi Szerzódés hütályba lépésétól biztosítja a feladatok dlú.tásához 
mindenkor szükséges személyi és tárgyi feltétcleker., 
A feladatok ellátásához szükséges engedélyeket beszer.d, és a nrúködése soran 
biztosítja. 

II. A Feladat--ellátási szer.d)dé:s időtartama 

i\ Feladat-elliitási Szerzódés határozatbn időre íön létre. 

? 
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2.2. A Febdar-eU::itási Szcrzódés kUitartamának kezdő napJa a Fcl2dat-ellácisi Szerzódés 

hatáiyb:1 lépésének napja. 

III. A Szolgáltató, illetve alkalmaz:otmi rendelkezésre állásának, személyes fdadat 
ellátásáttak előitisai 

A Szolgáltató a Fdadat-ellátási Szerzódést a vele munka\iiszonyban, illet6leg munk:tvi:giésre 
irányuló jogviszonyban :illó, a ha.rály<:ls jogszabályokban mindenkor e16írt számú, szakképesítéssel, 
és gyukodattaL:tende:lkezó s7..akemhcrek igénybevételével tdjcs{t:L 

IV. Együttműködési feltételek 

4.1. A Szerződó Felek kötelezettséget vállalnak <ut<l., hogy a fdadatellátás érdekében a Febdat
ellátási Szerzódés teljesítése során cgyümnúkődnek e,~:,rymftssaL 

4.2. A S:zolgáltató mindertkori n1úködési engedéLyében meghatározott telephelyen a tuuködesi 
feltételeket - .u mlndenkor hatályos jogszabályok keretei között - ~\ Szolgülr.'it6 belsó 

szabruyzatlri határozzák meg. 

V. A Szetz5dő Felek egyéb járulékos kötelezettségei 

5.1. A S;wlgált.'ltÓ köteles a Fenntartó részére évenr.c beterjeszteni pénzügyi és 
vagyonmérlegét, illetve haladéktalanul bejelenteni hatvan (60) napön túli le,járt tartozásait. 

5.2. A Szol&,ráltató villaljn, hogy folyamatos szákm:ü ellenórzési leheróséget biztosit a 

Fenntarró számára. 

5.3, A Szolg{tltató kötelezettséget vállal arra, begy a múködési rendjérc vonatkozó 
szabályzr~tnka;t folyat:"rultosa:tl karlmntartja. 

5.4. A Szolgálrntó a Feladat-ellátasi Szerzódésben megharitozott feladatok ellátása:~ toviibbi 
szerzódést koth.er a m.i:ndenkor hatályos jogszabályok alapján, a Fennmrtó előzetes 
jóváh~gyiisival. 

VI. A Feladat-cllátási Szerzódés megszünése, megsziintetése 

6.1. A Feladar-ellátási Szerz6dés, vagy teljesitésének bármely okból való mcgszúnése vagy 
meg;;züntetése nem eredményezheti a folyamatos febdatellá.t:-ís ''eszélyczte.tését, és a 

múködése egy napig sem szűnetelhet. 

6.2. .t\ Fdadat-ellátási Szerzódés megszúnik: 

t' ,1) 

{ü) 
(i ű) 

rendkivüli felmonclással, 
közös megállapodással, 
a Szolgiltató roúki_)désí engedélyének \·issz:tvonásáva~ 
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(iv) ha ~ Fenrn,'lrt6 s kőtdc.zó febdatainttk múködtetésér más formában ki·>'iínja 
btztosita'-!.L 

6.3. A Szolg:iltat6 kötdes a Feladat-e!látá~:H Szerzódés megszúnésekür az :Utalli kezelt és 
nv:ilvántarrott admokat hiánytalanul iitadni a Fenntart6nak, illet61eg a Fenntartó által - . ~ . . ~ 

kije-lölt S%t.:n'ezeti egységnek. 

V1I. Rendkivilli felmondás 

7 .1. A Fela.dat~ellátási Szerzódés súlyos megszegese esetcin .a .r::ennt:uto, vagy a Szolg{tlt.ató ::t 

másik Féll1ez intézett, ajaulott. tertive,.rényes levélben elküldótt nyilatkozattal a Fdadat
ellátási Szerzódés.t azonnali 'hatállyal felmondhatja a Zár\'Sleltár határidejének túzésével (a 
továbbiakban: .,Rendkívüli Felmondás"). 

7 .2. A Fenntartó számúra a Rendkívüli Fehnondás oka lehet különösen, ha a Swlgáltat6: 

(1) a Szolgáltató a ker:Ci1etgondnt1ksági es településüzeme.h:etés~ vulamint a térfigy·eló 
rendszer mftködretési felncintok elllitásár bánnilyen neki felróható okbql 
szünetelteci, vagy megs:zúnteti, 

(i.i) n Fennt!ut6 felsz&lí:tasa ellenére megszegi a Felndat-eilitiisi Sze.tz6désben 
meghatározot-r e.gyüttn:rúködési és tiijékoztatáhi kötelezetrsé:gét, 

(iü) a Fenntartó f:elsz:6litása ellenére nem tartja be a m'tiköd:ésére vonatkozó 
sz:1bályzatokrtt, 

(iv) nem. relje:dti hatv::m (GO) napon túli Iejárt ta.t:tozásait és a csóddjárilsró~ 
felszámolási eljárilsról és végds:z:ímolásról sz6!ó l 991. ~-i XL1X. törvény 27. § {2-
3) bekezdése szeri11ti fizerésképtelensége fenyeger, 

7 .3. Felmoudis esté.n a Fenntartó és a Szolgihat6 a felinondisi íög.it jögszeri'íen gyakodú Fél 
által meghatározott időpontban leltárt veszrtek fel (a tovlibhmkbun: ,,Záróleltár'') és a 
Záróleltár szerint megállapított: 

{i) a Szolg.Ut.1.t6 ru~jtioniihan álló Tit:gyl Eszközük és készlet beszerzési értéken,. 
(íi) legalább a Szolgiltn.ró hatalyos múködési engedélye szerint a hntályos 

jogszabályokban meghaníwzott tárgyi mininiumfcltétcleknek megfeldó 
eszközállománv könv·v szerinti értéken és . . ~ . ~ 

(fu) a Szolg:i1tató inforll'latikai rendszere ('hardware és softwa.re) könyv szt:rittli értéken 

(a továbbiakban együttesen: t.Zár6leltát Érték") a Fenntartó tulajdoniiba száll és erl'ól·a. 
Szolgáb:ató és a Fennta.rtó képvise16i jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "Záróleltát 
Jegyzőkönyv'') vesznek fel. · 

7.4. Felmond:is esetén. a Szölgilmtó a Fdadat-dl:itási Szctzódésben fogtaltak szennt a 
Záró\cld.r napjiiig köteles teljesiterú. 

7 .5. l\ FeladaN~llátási szerzódés bármely okból történő megszunesc '"agy ruegszüntetése 
esetén a Fenntartó a kerületgondnoksági és településüzemeltetési, . vahunint a térfigyelő 
rendsz.er: múködtetési kötelezettségéból n:d6dóan rtz eHátas folyamaros biztosícisáról a 
Fenntartó ki)teles gondoskttdni. 
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7.6. Felmondás esetén a Ziróleltár napJan a Szolgihatóx•al rr.mnkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló dolgozókkal a Fenntartó- az ilt~ll kijelőtt szcrvezeci kereteken bdül, · 
Fenntarto munkavégzésre irányuló jogviszonyt köteles létesíteni. és köteles rr.inden 

juttarást az érintett dolgozóknak megadni. 

VIII. A Felad~t-eHátási Szer'Lődés, vagy teljesítése megszüntetésének és megs:zünésének 
más esetei 

8. L A l7eladat-éllátási Szerzódés közös megállapodással törtértó megszúnése esetén .a Feladat· 
dhítasi Szerzódés VU. fejezetében írtukat azzal ~4 eltéréssel kell dkalmazni+ hogy a 
Záróleltár napját a Szolgá1tató és a Fenntartó közösen állapítj:ik meg. · 

A Fdadat-ellátási Szerzódés köz:üs megállapodással történő megszií,nése esetén a 
Szolgáltat.ó köteles a Fe!.ndat-e.lliítá1:1i Szerz:ódést teljesiteni a Záróleltár nl'lpj::iig. 

8.2. Ha a Szolgáltat:ó azért sztínik meg jogutód nelkiil. mert a Fenntartó az államháztartásról 
sz6l6 1992. évi XX.:~'VTil törvény (.,Áht") a:lipján megszünteti, és a ke,rületgondnokság 
és telcpűlésüzem.dtetés feladatrinak e.Uátá:sira úi szervezetet hoz létre, a Feladat-elhítisi 
Szerzódés nem szúnik, meg, hanem n Fehld~tt"ell~tási Szerzódé:s von.;ttkoz~sában a 
Létrejött ÚJ szervezer a Szolg:iltató josutódjána.k tekintendő. 

8.3. Ha a Fehdat:..ellilt:ísi Szetzódés azért szúnik meg, rnert .a Szolgáltató múködési er~gedélyét 
az illetékes hatóság visszavonta, a Feladat..oellicis.i Szerződés V'1L fejezetéhen írtabt azzal 
az eltéréssel. kell alkalm1!.Z:ní, hogy a Z:ítóld tár napja a mfiködé::;i engedély visszávonásáró 1 
szó16 határozat, vagy annak bírósági megtán1adúsa esctéri R bírósági ítélet J{;}getóre 

emelltedésének uapja. 

A Feladar-eilátási Szerzódés ezen okb\:)1 történ6 megszúnése eseten a Szolgáltató köreles a 
Feladat-tellátási sz:~ódést tcljcsitc:ni a Záróleltár napjáig. 

IX. Vegyes rendelkezések 

9.1. A Feladatcellátási Szerzódés tartalma hatilyba lépésétól k6zérdekú adat. 

9.2. A Feh.dat~ell:ításíSzerződés ir:ii1}':ad6 íoga a mindenkor hatályos magyar jog, 

9.3. A Szerzódó Felek a Peladat~ell:itási Szerzódésból eredő )ogvitáikkal kapcsolatosan :tL-ivetik 
mztgUkat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság djnr.ás:í.nak. 

9.4. .<t je/L·n Fr!adai-tlkilttri s zvrződis brttá!Jbi1 !lpe:wfveJ egykitj/ileg baki{rát J)es::Ji a s t(!rzódtí f'rltk ki.izri!t 
2008. mqjus 30~dn /!trt;jifttls f~gttt<ibb 2009 .. cyptel!lbtr 24-ill wJdo.ii!l)tf is tgy.rég&'S szcrktzi!lfH jógiaJt 
ft/ml::;t-dliftlt.ri J~r.;jfdis. 
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Alulírott, Szerzddo Felek, a jelen FdadaH::lhításí Szetz6dést elolvasták, tartalmát 
együttesen er:teJmezték, s nzr. rrunt akamrukk.'ll núndenben r:negegyeiiS joi;,rnyila.tkozatot, 
helybenhn.s•yó hntállyal, a.láirj;\k. 
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