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M E G Á L L A P O D Á S 

vásárolt élelem biztosítására 

 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Vinár Község Önkormányzata 9534 Vinár, Köztársaság u. 45. képviseli: Horváth Csaba 

polgármester, adószáma: 15426723-1-19, bankszámla száma: 73600125-10000063 mint 

megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 

NA-SZE Kft. 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 33., képviseli: Nagy Sándor ügyvezető, 

adószáma: 23088836-2-19, bankszámla száma: Takszöv. Szentgál és Vidéke 73600125-

16208427-00000000 mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek alapján: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális étkeztetést (a továbbiakban: 

közétkeztetés) vásárolt élelem útján biztosítja.  

 

2. Megbízó 2014. július 7. napjától kezdődően, 2018. június 30. napjáig tartó határozott 

időre megbízza Megbízottat étel előállításával, melyet Megbízó elvállal.  

      A Megbízás maximum napi 30 felnőtt adag ebéd folyamatos előállítására vonatkozik.  

 

3. Megbízott kijelenti, hogy közétkeztetésre, étel előállítására jogosító hatósági 

engedélyekkel rendelkezik. A közétkeztetésre vonatkozó szakmai követelményeket 

ismeri.  

 

      4. Felek az étel előállításának helyét és idejét az alábbiakban állapítják meg: 

 felnőtt étkeztetés: 

- az étel előállításának és átadásának ideje: naponta heti öt alkalommal, hétfőtől péntekig 

11.00-13.00 óra 

- az étel átadásának helye: Nemesszalók, Rákóczi u. 13. konyha 

 

5. Megbízott jogai és kötelezettségei: 

a) Megbízott biztosítja a megfelelő számú és képzettségű szakembert a jelen 

szerződésben meghatározott feladatok ellátásához.  

 

b) Megbízó hétfőtől-péntekig, naponta 8.00 óráig történő bejelentése alapján 

Megbízott korrigálja a fogyasztást követő napra megrendelt étel adagszámot.  

 

c) Megbízott minden hét pénteki napján köteles átadni Megbízónak a következő hétre 

vonatkozó étlapot.  

 

d) Megbízott – az egyeztetés és díjazás számlázása érdekében – az általa előállított és 

átadott adagszámokról nyilvántartást köteles vezetni.  

 

6. A Megbízó jogai és kötelezettségei: 



 

a) Megbízó hétfőtől-péntekig, naponta 8.00 óráig köteles telefonon, vagy személyesen 

bejelenteni Megbízottnak a fogyasztást követő napra megrendelt ételadag számot.  

 

b) Megbízó minden hét pénteki napján köteles átadni Megbízottnak a következő hétre 

vonatkozó étlapot.  

 

c) Megbízó heti egy alkalommal pénteki napon köteles átvenni Megbízottól a következő 

hétre vonatkozó étlapot. Megbízó az étlapot köteles az étel elosztó helyen jól látható 

helyen kifüggeszteni.   

 

d) Megbízó az 1/2000.(I.7.) SzCsM rend. 4. számú mellékletében meghatározott 

„Étkezésre vonatkozó igénybevételi napló”-t köteles vezetni.  

 

7. Az étel előállításáért fizetendő díj mértéke, megállapítására és fizetésére vonatkozó 

szabályok: 

 

a) A jelen megállapodásban foglalt élelmezés előállításának költségeit, valamint a 

Megbízó által fizetendő díjat a megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet 

tartalmazza. 

 

b) A következő évi díjakról Megbízó és Megbízott minden évben december 31-ig 

egyeztet. Felek nem zárják ki az esetleges anyag és energia áremelések miatt 

legfeljebb évi egy alkalommal az évközi egyeztetés lehetőségét. Megbízott az étel 

előállítási költségeire vonatkozó új díjkalkulációt a változás előtt 30 nappal nyújtja be 

Megbízónak.  

 

c) Megbízott tudomásul veszi, hogy az új díjkalkuláció elfogadásához Vinár Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.  

 

d) Felek a Megbízott által az 5. d) pontban meghatározott „nyilvántartás”, valamint a 

Megbízó által a 6. e) pontban meghatározott „igénybevételi napló” adatait a tárgyhót 

követő 3. napjáig kötelesek egyeztetni.  

 

e) Az egyeztetett adagszám alapján Megbízott leszámlázza az élelmezés előállításáért 

fizetendő díjat.  

 

f) Megbízó a számla alapján a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles a 

kiszámlázott díjat a Megbízott bankszámlájára átutalni.  

 

g) A számlák késedelmes megfizetése esetén Megbízott jogosult késedelmi kamat 

felszámítására. 

 

8. A megállapodás felmondásának szabályai 

 Jelen megállapodást felek 2014. július 7. napjától kezdődő és 2018. június 30-ig tartó 

határozott időre kötik meg.  

 Felek a szerződést kölcsönös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.  

 Jelen szerződést kizárólag június 30-i hatállyal lehet felmondani, a felmondást írásban, 

június 30-át megelőző 60 nappal közölni kell a másik féllel. A felmondási idő lejártáig – 



figyelemmel az étkeztetés folyamatos biztosításának kötelezettségére – Megbízott a jelen 

szerződésből eredő feladatait és kötelezettségeit köteles ellátni.  

 

9. Egyéb rendelkezések  

 Felek megállapodnak, hogy a konyha egészségügyi festésének, felújításának időtartama 

alatt a jelen szerződésből eredő jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. Megbízott a 

szüneteltetés várható kezdő és befejező időpontját köteles a szüneteltetés kezdő időpontja 

előtt legalább 7 nappal Megbízottnak bejelenteni. 

 

 Felek kötelesek folyamatosan egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, vagy a jogosultságok érvényesítését 

akadályozza.  

 

 Megbízott tudomásul veszi, a jelen megállapodás érvényességéhez, módosításához a 

fenntartó hozzájárulása szükséges.  

 Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötötték meg, és 

elolvasás után jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Kelt, Vinár, 2014……………….. 

 

……………………………….                                      …………………………………… 

                     Megbízó                                                                          Megbízott 

 

 

 Jelen megállapodást Vinár Község Képviselő-testülete .../2014.(….) határozatával hagyta 

jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 



                                                                                                               melléklet 

 

 

Vásárolt élelem költsége 2014. július 7-től:  
 

1. Szociális ebéd: 441,-Ft + áfa 

 

 

 

 

 

 

 



 FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Nyárád Község Önkormányzata (székhely: Nyárád, Kossuth u. 1.) képviseli: Pajak Károly 

polgármester 

 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata (székhelye: Marcalgergelyi, Kossuth L. u. 52.) 

képviseli: Léránt Károlyné polgármester  

 

Vinár Község önkormányzata (székhelye: Vinár, Köztársaság u. 45.) képviseli: Horváth 

Csaba polgármester továbbiakban mint  megbízók 

 

másrészről: Dr. Kovács és Társa Egészségügyi alapellátást szolgáltató Bt. székhelye: 8512 

Nyárád, Arany j. u. 64. képviseli: Dr. Kovács Károly ( továbbiakban vállalkozó) között – 

területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, valamint  iskola-egészségügyi feladatok 

ellátására - alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1.) Megbízók megbízzák vállalkozót a háziorvosi feladatok ellátásával - területi ellátási 

kötelezettséggel, valamint a háziorvosi körzethez tartozó települések önkormányzatai 

területén működő nevelési-oktatási intézmények iskola-egészségügyi feladatainak 

ellátásával. 

 

2.) Felek lerögzítik, hogy a praxisjoggal érintett háziorvosi körzet, amelyre az 1. pontban 

foglalt feladat-ellátási kötelezettség vonatkozik - Nyárád, Marcalgergelyi és Vinár 

települések közigazgatási területe (továbbiakban: háziorvosi körzet) 

 

3.) Vállalkozó a megbízást elfogadja és vállalja, hogy a háziorvosi körzetben a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 

rendeletben  és  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.03.) NM 

rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról - az érvényes  szakmai szabályoknak 

megfelelően - folyamatosan gondoskodik. 

 

4.) Felek lerögzítik, hogy a háziorvosi tevékenységért felelős orvos neve: Dr. Kovács 

Károly (sz: Pápa, 1945. 08. 17. an: Szűcs Anna) Nyárád, Arany J. u. 60. szám alatti 

lakos. A tevékenységért felelős orvos a jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte 

alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. tv. 1. §. (2) bekezdés c.) pontja szerinti praxisjoggal. 

 

5.) Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy vállalkozó az 1.) pont szerinti feladatok  

ellátásának  finanszírozására szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár területileg illetékes szervével és közvetlenül vállalkozónak utalja a 

finanszírozási összeget. 

 

6.) Megbízók tudomásul veszik, hogy háziorvosi feladatként – jogszabályokban 

meghatározott- díjazás ellenében végzendő tevékenységekből eredő pénzbevételek 

vállalkozót illetik meg. 

  

7.) Megbízók a feladatok ellátása céljából a jelen szerződés hatályban léte alatti 

időtartamra a vállalkozó térítésmentes használatába adják. 



 

Nyárád településen az Arany J. u. 64. szám alatti épületben lévő háziorvosi rendelőt, 

váróhelyiséggel, mellékhelyiségekkel. 

 

Marcalgergelyi településen a Kossuth u. 52. szám alatti épületben lévő háziorvosi 

rendelőt váróhelyiséggel, mellékhelyiségekkel. 

  

Vinár településen a Köztársaság u. 45. szám alatti épületben lévő háziorvosi rendelőt, 

váróhelyiséggel, mellékhelyiségekkel. 

 

8.) Vállalkozó vállalja, hogy a nyárádi orvosi rendelő  rezsiköltségeinek  (víz, 

áramszámla, gázszámla, telefonszámla,) valamint a takarítással felmerülő (takarító 

személy bére, tisztítószer számlák,) költségeknek az 50 %-át viseli.  

 

9.) Vállalkozó a 8. pontban foglalt költségek összegét – kimutatás alapján - negyedévente 

utólag téríti meg az önkormányzatnak.  

 

10.) Marcalgergelyi, Vinár községek rendelőinek fenntartási rezsiköltségeit az érintett 

önkormányzatok viselik. 

 

11.) Megbízók az orvosi rendelőkben található (leltár szerint átvett) orvosi műszereket és 

berendezéseket a vállalkozó használatába adják, a jelen szerződés hatályban léte alatti 

időtartamra a háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatok ellátása céljából. Vállalkozó 

ezen felszerelések használatáért a megbízóknak térítést nem fizet.  

 

12.) Vállalkozó felel a műszerek, berendezések, felszerelések (továbbiakban: eszközök) 

rendeltetésszerű használatáért. A szükség szerinti javításokat köteles elvégeztetni és 

azok költségeit viselni. A jogszabály által előírt minimumfeltételeknek megfelelő 

felszerelésekről és berendezési tárgyakról folyamatosan köteles gondoskodni. 

 

13.) A térítésmentesen használatba adott orvosi rendelők rendszeres karbantartása, 

tatarozása, felújítása az épületek állagának megóvása a megbízók kötelezettsége. 

 

14.) Vállalkozó a tevékenységével összefüggően keletkező veszélyes hulladék    

 elszállításáról és megsemmisítéséről folyamatosan köteles gondoskodni. 

 

15.) A szerződés megszűnése esetén vállalkozó a használatára bocsátott rendelőket, azok 

központi berendezéseit, eszközeit – beleértve a számítógépet és annak adattartalmát- a 

természetes elhasználódás figyelembe vétele mellett, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban köteles visszaszolgáltatni.  

 

16.) Vállalkozó heti 20 óra rendelési időben - az 1. sz. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően köteles  a háziorvosi körzetben az alapellátást biztosítani. Vállalja, hogy a 

települések bármelyikén is tart rendelést, a másik két településről érkező betegeket is 

ellátja. Vállalkozó köteles a rendelési, rendelkezésre állási és ügyeleti, készenléti idejét 

és elérhetőségét jól látható helyen kifüggeszteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

rendelési idő megváltoztatásához megbízók egyetértése szükséges. 

  

17.) Vállalkozó a munkavégzésben történő akadályoztatása esetén a helyettesítéséről maga 

köteles gondoskodni és annak pénzügyi fedezetét viselni. Tudomásul veszi, hogy a 



helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki megfelel a háziorvosi feladatkörre előírt 

személyi feltételeknek.  

 

18.) A helyettesítést a Sanitas 2000 Bt. (székhelye: Pápa, Bella u. 70.) végzi, a 

helyettesítést végző felelős háziorvos neve: Dr. Völgyi Zoltán.  

           Megbízók a helyettesítés teljesítésére heti 2 nap helyben történő rendelést írnak elő. 

           A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítő háziorvos a Nemesszalók Rákóczi u. 15.    

           szám alatti rendelőben rendelési időben is köteles ellátni a háziorvosi körzetből  

           érkező betegeket.  

 

19.) Vállalkozó köteles a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által a - Pápa  Anna tér 11.   

 szám alatt -  működtetett központi ügyeleti, készenléti ellátásban részt venni, a  

 működtető által meghatározott ügyeleti rend szerint. 

           A háziorvos az ügyeletben, készenlétben való részvételt külön díjazás ellenében végzi. 

 

20.) A háziorvosi és az iskola egészségügyi feladatok ellátáshoz szükséges  szakmai 

feltételek megteremtése vállalkozó kötelezettsége. Tudomásul veszi, hogy a szerződés 

hatályban léte alatt  tevékenységét a 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 12. §-ában 

meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő ápoló igénybevételével köteles 

végezni. 

 

21.) Vállalkozó vállalja, hogy a védőnői szolgálattal folyamatosan együttműködik 

(tanácsadás) 

 

22.) Vállalkozó vállalja, hogy a háziorvosi körzetben kézi-gyógyszertárat működtet. 

 

23.)  Vállalkozó kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítással 

rendelkezik, a munkavégzése során okozott károkért való anyagi és erkölcsi felelősséget 

a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott mértékben magára 

vállalja, melyeket az általa megkötött felelősségbiztosítás útján is garantál. 

 

24.) Amennyiben megbízók a körzethatárokat módosítják, - a körzet méretének csökkenése 

esetén - vállalkozót a körzetből kikerült betegek arányában kártalanítás illeti meg. A 

kártalanítás számítása az előző naptári évi finanszírozás alapulvételével történik. A 

kártalanítási összeg kifizetésének határideje a körzethatár módosítást követő 30 nap.  

 

25.) A jelen szerződést  hat hónapos felmondási idő mellett lehet felmondani. A felmondást 

írásban kell közölni és indokolással kell ellátni.   

 

26.) Megbízók a feladat-ellátási szerződést felmondják 

 

 ha a vállalkozó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti. 

 folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat. 

 a tevékenységért felelős háziorvos egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

 

27.) Felek megállapodnak, hogy a szerződés felmondása esetén a szerződés   

            lejártáig a folyamatos ellátást vállalkozó köteles biztosítani. 



 

28.) Jelen szerződés 2014. ????. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

            A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a háziorvosi feladatok ellátására 2012.  

            november 27. napján kelt szerződés hatályát veszti. 

 

29.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ( 1959. évi IV. törvény). 

rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket 

peren kívül rendezik. Amennyiben a felek vitás kérdésben megegyezni nem tudnak, szerződő 

felek a Pápai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

E szerződést felek értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

Nyárád, 2014. …… 

 

 

 

 

                         Pajak Károly                                                Léránt Károlyné 

             Nyárád község polgármestere                   Marcalgergelyi település polgármestere                       

  

 

       

                        Horváth Csaba                                                Dr. Kovács Károly 

                   Vinár község polgármestere                              Dr. Kovács és Társa Bt. 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A feladat-ellátási szerződést Nyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

???/2014.(???.) számú határozatával, Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a ??/2014.(???.) számú határozatával, Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a ??/2014. (????.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Nyárád, 2014. ???. 

 

 

 

                                                                                       Kovács Erika 

                                                                                            jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

 

Rendelési idő háziorvosi ellátásra 
 

 

 

Nyárád:   hétfő:   08.00-10.00 

   kedd:  14.00-16.00 

   szerda:  08.00-10.00 

   csütörtök: 08.00-10.00 

   péntek:  08.00-10.00 

 

 

 

Marcalgergelyi: hétfő:  10.30-12.30 

   kedd:  --------------- 

   szerda:  10.30-12.30 

   csütörtök: --------------- 

   péntek:  10.30-12.30 

 

 

 

Vinár:  hétfő:  --------------- 

   kedd:  16.30-18.00 

   szerda:  --------------- 

   csütörtök: 10.30-12.00 

   péntek:  --------------- 

 

 

 



Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!

A vizikozmii-szolgaltatasrol szolo 2011. evi CCIX. torveny (Vksztv.) alapjan vizikozmu - a
rendszerfuggetlen vizikozmii-elem kivetelevel - kizarolag az allam es a telepiilesi onkormanyzat
tulajdonaba tartozhat.
A Papal Vizmii ZRt. vizikozmu-szolgaltatasi tevekenysegenek vegzesehez szukseges iizemeltetesi
jogviszony az ellatasert felelos onkormanyzatokkal kotott - az Energia es Kozmii-szabalyozasi Hivatal
altal jovahagyott-vagyonkezelesi, berleti-iizemeltetesi szerzodeseken alapul.
Az ellatasert felelosok altal vagyonkezelesbe adott vlzikozmiivek tekinteteben a vagyon kezeleset,
hasznositasat a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny (Nvtv.), a tarsasag tevekenyseget a
Vksztv. hatarozza meg,
A torvenyekben (Nvtv., Vksztv.) meghatarozott feltetelekkel a vagyonkezelot megilletik a tulajdonos
jogai, terhelik a tulajdonos kotelezettsegei es jogosult a vizikozmuvel a vizikozmii-szolgaltatason
kiviili vallalkozasi tevekenyseget is folytatni.
A vallalkozasi tevekenyseg jellemzoen reklamhordozo elhelyezese, vezetek nelkiili tavkozles es
adatatvitel berendezesenek elhelyezese.
A jelzett vallalkozasi tevekenysegek az ellatasert felelos onkormanyzatok teruleten is jelentkezo
lakossagi, koziileti igenyek biztositasat teszik lehetove a tavkozles es adatatvitel teruleten, segitik a
vallalkozasok tevekenyseget a lakossag tajekoztatasat a reklam teruleten.
A tarsasag miikodese erdekeben fontos a beveteli forrasok feltarasa, az ellathato vallalkozasi
tevekenyseg vegzese, hogy az abbol szarmazo bevetel javitsa a tarsasag, igy az onkormanyzati
kotelezo feladat ellatasanak finanszirozasat.
A tarsasag a torvenyekben eloirt vagyonkezeloi kotelezettsegeinek maradektalanul eleget tesz.
Az egyseges gyakorlat elosegitese, fenntartasa erdekeben a jogszabalyi eloirasokat figyelembe veve
javasolt a tarsasag, mint vagyonkezelo es az ellatasert felelos onkormanyzatok, mint tulajdonosok
reszerol a vagyonkezelt vizikozmuvel - vizikozmu-szolgaltatason kiviili - vallalkozasi tevekenyseg
folytatasanak felteteleit meghatarozni.

A Papai Vizmu ZRt. Kozgyulese 2014. niarcius 28-i iilesen a 4/2014. (03.28.) sz. hatarozataval
dontott a vagyonkezelt vizikozmuvel - vizikozmu-szolgaltatason kiviili - vallalkozasi
tevekenyseg folytatasanak felteteleirol.

A mellekelt hatarozati javaslat onkormanyzati elfogadasaval a kozgyulesi hatarozatban
megfogalmazott egyseges gyakorlat biztosithato.

Kerem, hogy az elozoek alapjan a Kepviselotestulet soron kovetkezo ulesen - legkesobb 2014. majus
20-ig - a hatarozati javaslatot megtargyalni es elfogadni (a hatarozat hiteles peldanyat a Papai Vizmii
ZRt. 8500 Papa, Vizmii u. 2. cimre kerjuk megkiildeni) sziveskedjenek.

Az anyaggal kapcsolatban Menyhart Laszlo a 89-510637 telefonszamon illetve a
menyhart(g),papaivizmu.hu e-mailen nyujt — igeny eseten - tovabbi felvilagositast.

Papa, 2014. aprihs 7.

Tisztelettel:

Dr. LukacsvEndre
Igazgatosag ehioke



Hatarozatijavaslat

Onkormanyzat Kepviselotestiilete a vagyonkezelt vizikozmiivel - vizikozmii-
szolgaltatason kivuli - vallalkozasi tevekenyseg folytatasanak felteteleit az alabbiak szerint hatarozza
meg:

1. A vizikozmu-szolgaltatasrol szolo 2011. evi CCIX. torveny es a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi
CXCVI. torveny eloirasainak betartasa mellett a Papai Viz- es Csatornamii ZRt, mint a vizikozmii
vagyon kezelqje a vizikozmiivel a vagyonkezeloi szerzodes idotartama alatt vallalkozasi
tevekenyseget folytathat, melyet az ellatasert felelos tulajdonos onkormanyzat nem korlatoz.

2. A vallalkozasi tevekenyseg nem veszelyeztetheti a vizikozmii-szolgaltatas folyamatos es
biztonsagos ellatasat, tovabba nem okozhat a vizikozmuben allagromlast.

3. A vallalkozasi tevekenysegre kotott szerzodesekrol a Vagyonkezelo az uj szerzodes alatrasat koveto
15 napon beliil tajekoztatja a Tulajdonost.

4. Jelen feltetelek nem erintik a fennallo uzemeltetesi - vagyonkezeloi - szerzodeseket, azonban a
szerzodesekkel egyiitt - annak szabalyaival - alkalmazandok. ,
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