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VAGYONKEZELESISZERZODES
amely Ietrejott egyreszrol a

Etyek Kozseg Onkornuinyzata
szekhelye: 2091 Etyek, Korpince koz 4.
kepviseli: Garaguly Tibor polgarmester
tarzsszama:727068
ad6igazgatasi azonosit6 szama: 15727062-2-07
banksziunlaszama: Raiffeisen Bank, 12001008-0013 8460-00 I 00003
statisztikai szcimjele: 15727062-8411-321-07
mint atad6 (a tovabbiakban: Onkormanyzat), valamint a

Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont
szekhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
kepviseli: Illes Szabolcs tankeriileti igazgat6
ad6igazgatasi azonoslt6 szcima: 15799658-2-41
Eloinmyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000 00329307 00000000
AHT azonosit6ja: 335262
statisztikai szcimjele: 15799658-8412-312-01
mint atvevo (a tovabbiakban: KIK)
(a tovabbiakban egylitt: Felek) kozott alulirott helyen es napon a kovetkezo feltetelekkel:

ELOZMENYEK
A nemzeti koznevelesrOl sz616 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 74 .§ (1) bekezdese
alapjan 2013. januar 1-jetol ,az allam gondoskodik - az 6vodai neveles, a nemzetiseghez tartoz6k
6vodai nevelese, a tobbi gyermekkel, tanul6val egyiitt ·nevelheto, oktathat6 sajatos nevelesi igenyil
gyermekek 6vodai nevelese kivetelevel - a koznevelesi alapfeladatok ellatasar61". A Kormany a
Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpontr61 sz616 202/2012. (VII.27.) Konn. rendelet 3. § (1)
bekezdese c) pontjaban az allami koznevelesi kozfeladat ellatasaban fenntart6kent reszt vevo
szervkent, ennek kereteben az allami fenntarbisu koznevelesi intezmenyek (a tovabbiakban:
intezmeny) fenntart6ijogai es kote1ezettsegei gyal<orlasara 2013.januar 1-jei hatallyal a KIK-etjelOlte
ki.
Az intezmeny(eke)t a KlK miikodteti.

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdes a) pontja, valamint koznevelesi feladatot ellat6 egyes onkormanyzati
fenntartasu intezmenyek allarni fenntartasba vetelerol sz616 2012 . evi CLXXXVITI. torveny (a
tovabbiakban: Torveny) 8.§ (1) bekezdes b) pontja alapjan az Onkormanyzat tulajdonaban levo, az
intezmeny(ek) feladatainak ellatasat szolgal6 ingatlan es ing6 vagyon - ideertve a taneszkozoket,
tovabba az intezmeny(ek)ben levo eszkozoket, felszereleseket - , a KIK ingyenes vagyonkezelesebe
kertil.
A Felek a Torveny 13.§ (2) a) pontja alapjan 2012. december 11. napj{m atadas-atveteli megallapodast
kotattek, amelyben meghataroztak a KIK ingyenes vagyonkezelesebe keri.ilo ing6 es ingatlan
vagyonelemek koret.

A szerrodes targyat kepezo vagyonelemek vagyonkezeloi joga gyakorhisanak szabalyait a Felek az
alabbiak szerint allapftjak meg:
A szerzodes targya
1.

Az Onkorrminyzat vagyonkezeJesbe adja, a KIK vagyonkezelesbe veszi a Jelen szerzodes 1.
szamu me!lekleteben felsorolt ingatlanokat, a Jelen szerzodes 2. szamu mel/ekleteben felsorolt,
a koznevelesi intezmenyek szakmai feladatellatasahoz kapcsol6d6 targyi eszkOzoket, a Jelen
szerzodes 3. szamu mellekleteben felsorolt, a kOznevelesi intezmenyek szakmai
feladatellatasahoz kapcsol6d6 targyi eszkozoket, a Jelen szerzodes 4. szamu mellekleteben
felsorolt, a koznevelesi intezmenyek szakmai feladatel/atasahoz kapcsol6d6, atadasra keru/0
infokommunikaci6s eszkOzoket, szerzoi Jogvedelem ala eso termekeket, valamint a Jelen
szerzodes 5. szamu me/lekleteben felsorolt, a kozneve/esi intezmenyekkel 6sszefiiggo
fenntart6ilmiik6dtetoi jeladatok el/atasahoz kapcsol6d6, atadasra keriilo itifokommunikaci6s
eszkozoket, szerzoi Jogvedelem ala eso termekeket.

2.

A Felek megallapodnak abban, hogy az Etyek, Kossuih L. u. 1. szam alatti (hrsz.:3.)
ingatlanon al/6 htizassagkoto termet az Onkormanyzat kizar6lagosan Jogosult hasznalni. Az
Onkormanyzat a hasznalatert a Jelen szerzodes 27. pontjaban meghatcirozott osszegii
hasznalati dijat fizet a KIK-nek.

3.

AKIK az ingatlanra vonatkoz6 vagyonkezeloijogat az ingatlan-nyilvantartasba bejegyezteti.
Felek Jogai es kotelezettsegei

4.

A KIK. vagyonkezeleseben levo ingatlant a Pedag6giai Programban, az intezrneny(ek)
szervezeti es miikodesi szabalyzataban, Mzirendjeben meghatarozott feladatok ellatasanak
zavanisa nelkill, az ott meghatarozott tanitasi idon kivill, az Onkormanyzat - a KIK.-kel
legalabb 15 nappal korabban tortent megallapodast kovet6en - onkormanyzati, egyeb helyi
kozossegi, kultunilis rendezvenyek lebonyolitasa celjab61 teritesmentesen haszmilja.

5.

A KIK biztositja, hpgy az Onkormanyzat az onkormanyzati, helyi kozossegi, kulturalis celu
hirdetmenyeit az ingatlanban a kozosen meghatarozott helyen es m6don, ·a KIK. altai
meghatarozott idotartamban kifliggesztheti.

6.

A KIK.-et a vagyonkezeleseben levo vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, es
terhelik a tulajdonos kotelezettsegei - ideertve a szamvitelrol sz616 torveny szerinti
konyvvezetesi es beszamol6-keszitesi kotelezettseget is - azzal, bogy
a) a vagyont nem idegenitheti el, valamint - jogszabalyon alapul6, tovabba az ingatlanra
kozerdekb61 killen jogszabalyban feljogosftott szervek javara alapitott hasznalati jog,
vezetekjog vagy ugyanezen okokb61 alapitott szolgalom, tovabba -a helyi onkormanyzat
javara alapitott vezetekjog kivetelevel - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztositekul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem Ietesithet,
d) a vagyonkezeloi jogot harmadik szemelyre nem ruhazhatja at es nem terhelheti meg,
valamint
e) polgari jogi igenyt megalaplt6, polgari jogi igenyt eldonto tulajdonosi hozzajarulast a
vagyonkezeleseben levo vagyonra vonatkoz6an hat6sagi es bir6sagi elj!'misban sein adhat,
kiveve a jogszabalyon alapul6, tovabba az ingatlanra kozerdekbOI ki.ilon jogszabalyban
feljogositott szervek javara alapftott hasznalati joghoz, vezetekj oghoz vagy ugyanezen
okokb6l alapitott szolgalomhoz torteno hozzajarulast.

7.
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A. A KIK a vagyonkezeleseben levo vagyont a kozponti berendezesekkel es felszerelesekkel

egyi.itt rendeltetesszeruen, a vagyonkezelesi szerzodesnek, a rendes gazdalkodas
szabalyainak megfeleloen, a vagyonra vonatkoz6 biztonsagi elofnisok betartasaval, a
kozvagyont hasznal6 szemelytol elvarhat6 gondossaggal masok jogainak es torvenyes
erdekeinek serelme nelki.U jogosult birtokolni, haszmilni, szedni hasznait.
B. A KIK a vagyonkezeleseben levo es a kozos haszmilatra szolgal6 vagyont, a kozponti
berendezesekkel es felszerelesekkel egytitt rendeltetesszeruen, a vagyonkezelesi
szerzodesnek, a rendes gazdatkodas szabalyainak megfeleloen, a vagyonra vonatkoz6
biztonsagi eloirasok betartasaval, a kozvagyont hasznal6 szemelytol elvarbat6
gondossaggal masok jogainak es torvenyes erdekeinek serelme nelkiil jogosult birtokolni,
basznalni, szedni basznait. (ingatlanresz hasznalata eseten).
8. Amennyiben a KIKa vagyonkezeleseben lev6 vagyon basznositasat masnak atengedi, a haszn:il6
magatartasaert, mint saja~aert felel.
9.

A KIK viseli a vagyonkezeleseben levo vagyonnal osszefligg6 koltsegeket, kozterheket, dijakat,
gondoskodik a vagyonvedelemrol.

10. A KIK felelos az ingatlannal kapcsolatban, a tiizvedelmi, munkavedelmi es komyezetvedelmi
torvenyekben es egyeb kapcsol6d6 jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert.
11. A KIK koteles teljesiteni a vagyonkezeleseben lev6 vagyonnal kapcsolatban a jogszabalyban,
illetve a vagyonkezelesi szerrodesben el6irt nyilvantartasi, adatszolgaltatasi, es elszamohisi
kotelezettseget.
12. A vagyonkezelesbe adott vagyont, annak erteket es valtozasait a KIK nyilvantartja. Az ertek
nyilvantartasat61 ellebet tekinteni, ba az adott vagyont:irgy erteke termeszetenel, jellegenel fogva
nem allapithat6 meg. A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vagyon elsodleges rendeltetese
szerinti kozfeladat megjelOieset is. A nyilvantartasi adatok - a minositett adat vedelmerol .sz616
torveny szerinti minositett adat kivetelevel - nyilvanosak.
13. A KIK a basznalataban levo vagyont erinto Ienyeges valtozasokat, a valtozas bekovetkezesetol
szamitott s napon belUI koteles jelenteni az 6nkormanyzatnak.
14. A KIK koteles az Onkormanyzatot baladektalanul ertesiteni az ingatlan egeszet fenyegeto
veszelyr61 es a beallott karr61, a tudomasara jutott minden olyan tenyrol, adatr6l, kortihnenyrol,
amely a vagyon rendeltetesszeru, zavannentes haszn{ilatat akadalyozza, kar bekovetkezesevel
fenyeget, a vagyon nagyobb mervu romlasahoz vezethet, valamint arr61 ha otjogai gyakorlasaban
barmadik szemely akadalyozza.
15. A KIK koteles tiirni, bogy az Onkormanyzat a veszely elharitasara, a kar kovetkezmenyeinek
megszUntetesere a szi.ikseges intezkedeseket megtegye.
16. Az ertesftes elmaradasa vagy kesedelme miatt bekovetkezett kart, illetve koltsegnovekedest a
KIK koteles viselni.
17. A KJK felel minden olyan karert, am ely a rendeltetesellenes vagy szerzodesellenes basznalat
kovetkezmenye. A nem rendeltetesszerii basznalat folytan keletkezett bibak kijavitasa, karok
megteritese a KlK kotelezettsege fiiggetleniil attol, bogy a bekovetkezett hiba, illetve kar
alkalmazottjai, Ugyfelei, az intezmeny tanul6i vagy az erdekkoreben eljar6 szemely magatartasara
vezethet6 vissza. Nem terbeli a KIK-et a karteritesi kotelezettseg, ha bizonyitj a, bogy ugy jart el,
ahogy adott helyzetben a kozvagyon hasznal6jat61 elvarhat6.
18. Az Onkormanyzat a KIK-tol kovetelheti a vagyonkezelesbe adott vagyon rendeltetes-, illetve
szerzodesellenes hasznalatanak megszilnteteset. Ha a KIK a rendeltetes-, illetve szerzodesellenes
haszmilatot - az Onkonnanyzat felbivasa ellenere - tovabb folyta~a, az Onkorrtuinyzat karterftest
kovetelbet.
19. A KIK gondoskodik a vagyonkezeleseben levo vagyon ertekenek, allaganak meg6vasar61,
karbantartasar6l, . a sziikseges fel1tiftasok, potlasok, cserek kivitelezesi munk~latainak
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elvegzeserol, elvegezteteserol igy az ingatlanban leva kozponti berendezesek, az ezekhez
csatlakoz6 vezetekrendszerek munkakepes allapot{mak biztositasar61, az atvetelkori allapotnak
megfelelo szinten tartasar61.
20. A KIKa sajat koltsegen az Onkormanyzat elozetes irasbeli engedelye alapjanjogosult
a) a vagyonkezeleseben levo ingatlant atalakitani, illetoleg a falak, a mennyezet, vagy a
pad16zat megbontasaval, targyaknak azokhoz torteno rogzitesevel jar6 miiveletet,
b) az elszamolt ertekcsokkentest meghalad6, annak erteket novelo beruMzast, felujitast
vegezni.

21. A beruhazas, felujitas erteket a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia es azokr61 evente in1sban be
kell szamolnia az bnkonnanyzatnak.
22. A KIK az ingatlanban riaszt6rendszert, telefonos es szamit6gepes Ml6zatot epithet ki emeletek
osszekotesevel egytitt. Errol elozetesen koteles az Onkormanyzatot frasban tajekoztatni.
23. A KIK jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel elhitni, e berendezesek felett szabadon
rendelkezhet, es a szerzodes megsziinese eseten ezeket sajat tulajdonakent elszallithatja, koteles
azonban az eredeti allapotot sajat koltsegen helyreallitani.
24. Az Onkormanyzat az ingatlanban Ievo, a KIK tulajdonat kepezo vagyontargyakert felelosseget
nem vallal.
25. A KIK vagyonkezelesebe adott, a koznevelesi feladat ellatashoz veglegesen feleslegesse valt
vagyont - beleertve a rendeltetesszerii hasznalat mellett elhasznal6dott vagy elavult eszkozoket is
- 20 napon belUl koteles az Onkormanyzat reszere visszaadni, aki koteles azt visszavenni. A KIK
a rendeltetesszerii hasznalat mellett elhasznal6dott vagy elavult eszkozok kivetelevel az egyeb
vagyont . rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban koteles visszaadni az
Onkormanyzatnak.
26. Tulajdonosi ellenorzes
Az Onkormanyzat, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a nevel6-oktat6 munka,
illetve a KIK mukodesenek zavarasa nelkiil, elozetes etesites alapjan a vagyonkezelesbe adott
onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodast, a vagyon rendeltetesszerii hasznalatat.
Az ellenorzes sorlin az Onkormanyzat kepviseloje jogosult
a) a KIK hasznalataban al16 ingatlan tertiletere, illetve KIK altal hasznrut irodai es egyeb celu
helyisegeibe belepni es ott tart6zkodni,
b) az ellenorzes targyahoz kapcsol6d6 iratokba es mas dokumentumokba, elektronikus
adathordoz6n tarolt adatokba - a klilon jogszabalyokban meghatarozott adat- es titokvedelmi
elOirasok betartasaval - betekinteni,
c) a KIK alkalmazottjat6l irasban vagy sz6ban felvilagositast, informaciot kemi,
d) az atadott ing6 vagyontargyak megletet es allagat ellenorizni.
Az Onkormanyzat az ellenorzes megallapitasair61 ertesiti a KIK-et, tovabba, amennyiben
megallapitasai atmak hataskoret erintik, az Allami Szamvevoszeket is.
Miikodesi koltsegek viselesenek szabalyai

27. Az 6nkormcmyzat az Etyek Kossuth L. u. 1. szam alatti (hrsz.:3.) ingatlanon all6 hazassagkotii
terem kizar6lagos hasznalataert havi 5. 000, -Ft atalanydijat fizet a KIK reszere.

28. · A jizetendii osszeget evente a KSH a/tal meghatarozott inflaci6s rci ta szazalekciban, Felek
kolcsonos egyeztetese utan, a KIK korrigalhatja.

29. A KIK az Onkormanyzat alta! fizetendii atalanydijat havonta utolag a targyh6napot kovetii h6nap
otodik napjaig szamlazza, amelyet az 6nkormanyzat a szamla kezhezvetelet kovetii 15 banki
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napon be/iii kateles a KIK bankszamlajara torteno atuta!assal rnegfizetni. A .fizetes kesedelme
. eset~n, afizetesi hatarnapt6l az KIK-et a Ptk szerinti kesedelmi kamat illeti meg.

A szerzodes megsziinese
30. A szerzodest Felek 2013. januar 1-jetol hatirozatlan idotartamra kotik. A szerzodes megszunik, ha
az allami koznevelesi feladat elhitasa az koriilirt ingatlanban megsziinik.
31. A KIK a vagyonkezeloi joga megsziinese eseten, a megsziinese napjat6l szamitott 20 napon beliil
koteles az ingatlant kiUriteni es azt rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban az
Onkonnanyzat reszere visszaadni.
32. Amennyiben a K.IK az ingatlant az eloirt hataridoig nem hagyja el, az Onkormanyzat jogosult a
helyisegeket birtokba venni, a KIK a helyisegekben talalhat6 ing6sagair6l ket tanuval hitelesitett
leltart kesziteni, es a KIK-et az ing6sagok 8 napon beluli elszallitasara inisban felsz6litani.
33 . Amennyiben a KIK az irasbeli felsz6litasat koveto 8 napon belul nem szallitja e1 ing6sagait, az
Onkonnanyzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban tevo vagyontargyait a KIK koltsegen
elszallittatni, es megfelelo helyen t6rten6 raktarozasar61 a KIK koltsegen gondoskodni.
34. A szerzodes megsziinese eseten K.IK cserehelyisegre igenyt nem tarthat.
35. A szerzodes megszunese eseten a vagyonkezeloi jognak az ingatlan-nyilvantartisb6l . val6
torleserol a KIK koteles gondoskodni.
Egyeb rendelkezesek
36. A szerzodest a Felek irasbanjogosultak m6dositani vagy kiegeszfteni.
37. Kapcsolattart6k kijelotese: Felek a miikodtetesi feladatok, illetve a hasznalat Onkormanyzat altai
torteno ellenorzese soran kapcsolattart6kent az alabbi szemelyeket jelolik meg:
Onkormanyzat: Garaguly Tibor polgarmester
2091 Etyek, Korpince k6z 4. ; +36/22-353-633
KIK: flies Szabolcs tankeriileti igazgat6
+36130-626-7696

38. Felek megallapodnak abban, bogy a szerzodesbol ad6d6, vagy azzal kapcsolatban felmeriilo
vitakat vagy nezetkiilonbsegeket targyalasok utjan rendezik. Esetleges jogvitajukra a Bicskei
Varosi Bir6sag kizar6lagos illetekesseget kotik ki.
39. A szerz6desre egyebekben a Ptk. eloirasai az iranyad6k.
40. Szerz6d6 Felek a szerzodest egytittesen elolvastak, es a kozos ertelmezest kovetoen, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, cegszeriien alairtak.
A szerzodes a mellekleteivel egytitt ervenyes.
Mellekletek:
1. melleklet: A koznevelesi intezmenyek elhelyezesere szolgal6 ingatlanok
2. melleklet:A koznevelesi intezmenyek szakmai feladatellatasahoz kapcsol6d6 targyi eszkozok
3. melleklet: A koznevelesi intezmenyekkel osszeftiggo fenntart6ilmiikodtetoi feladatok ellatasahoz
kacsol6d6 targyi eszkozok
4. melleklet: melleklet: A koznevelesi intezmenyek szakmai feladatellatasahoz kapcsol6d6, atadasra
keri.ilo infokommunikaci6s eszkozok, szerzoi jogvede:lem ala eso termekek
.
5. melleklet: A koznevelesi intezmenyekkel osszefuggo fenntart6i/niiikodtet6i feladatok ellatasahoz
kapcso16d6, atadasra keriilo infokommunikaci6s eszkozok, szerzoijogvedelem ala eso tennekek
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A Mellekletek CD fonnatumban kertilnek csatolasra.
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Etyek Kozseg KepviselO-test-lizete·_....a 5/2013.(l 09.) szamu hatarozataban
tartalommal fogadta el a szerzodes alabbi pont}ait:

a kovetkezo

A Szerzodes ·7. pont B) pont}a tekinfeteben:
B. A KIK a vagyonkeze/eseben levo es a kozos hasznalatra szolga/6 vagyont, a kozponti·
berendezesekkel es felszere!esekkel-egyutt rendeltetesszeriien, a vagyonkezelesi szerzodesnek, a
rendes gazdalkodas szabalyainak megfeleloen, a vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok
betartasaval, a kozvagyont haszna/6 szemelytol elvarhat6 gondossaggal masok jogain"ak es
torvenyes erdekeinek sere/me .nelkiil jogosult birtokolni, hasznalni, szedni hasznait.
(ingatlanresz hasznalata eseten). Az Etyek, Kossuth L u. 1. ·szdm alatti (llrsz.:3.)kozos
llasznalatu ingatlanon ti/16 hazassagkotif termet az Onkormtitiyzat kizarolagosan jogosult
ltaszndlni.
A szerzodes 8. pont}a tekinteteben:
A KIK a vagyonkezetesbe atadott ingatlanokat kizarolag civil szervezetek reszere adhatja
berbe vagy ingyenes haszntilatba, melynek soran elffnyben kelt reszesiteni az etyeki civil
Amennyiben a KIK a vagyonkeze/eseben tevlf vagyon
szervezetek ez iranyu kirelmeit.
hasznosittisat masnak atengedi, a haszna/6 magatartasaert, mint sajatjaert felel. A
vagyonkezelisre titadott vagyon mds celu haszntilata az oktattisi-nevelisi feladatok elltittistit
nem korltitozhatja.
A Szerzodes 9. pontja tekinteteben:
A KIK viseli a vagyonkezeleseben levo vagyonnal 6sszefuggo koltsegeket, kozterheket, dijakat,
gondoskodik a vagyonvedelemrol. A vagyonkezelesbe titadott vagyonra vonatkozoan az
Onkormtinyzat rendelkezik vagyonhiztosittissaL
A Szerzodes 14. pontja tekinteteben:
A K1K koteles az Onkormanyzatot haladektalanul ertesiteni a miikodesi korebe tartozo es a.
miikodesi koren kiviil esif valamennyi, az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a heal/ott
karr61, a tudomasara jutott minden olyan tenyrol, adatr6l, korulmbzyrol, amely a vagyon
rendeltetesszerii, zavarmentes hasznalatat akadalyozza, kcir bek6vetkezesevel jenyeget, a vagyon
nagyobb mervii romlasahoz vezethet, valamint arr61, ha ot j ogai gyakorlasaban harmadik
szemely akadalyozza.
A Szerzodes 15. pontja tekinteteben:

Az Onkormtinyzat a KIK miikodesi korebe tartozo kdresemenyekert nem tartozik
felelffsseggel A KIK koteles tlirni, hogy az .Onkormtinyzat a KIK mukodesi karen kiviil esif
(pl. termeszeti csapas okozta elemi ktir) vesze!y elharitasara, vagy a bekovetkezett kar
kOvetkezmenyeinek megszz'.mtetesere a szukseges intezkedeseket megtegye.
A Szerzodes 25. pontja tekinteteben.:

6

A KIK vagyonkezelesebe adott, a koznevelesi fe/adat e/latashoz veglegesen jeleslegesse vall
vagyont - beleertve a rendeltetesszeril hasznalat mellett elhasznal6dott vagy elavult eszkozoket
is - 20 napon belUI koteles az Onkormanyzat reszere visszaadni, aki koteles azt visszavenni. A
KlK a vagyonkezelisi szerzlfdes megsziinese eseten a rende/tetesszeril hasznalat me/lett
elhasznalodott vagy elavult eszkOzok kivetelevel az egyeb vagyont rendeltetesszeril hasznalatra
a/kalmas allapotban, leltar szerint koteles visszaadni az Onkormanyzatnak a megszfines
napjtit61 suimitott 20 napon beltU.
A Szerzodes 31. pontja tekinteteben:
A KJK a vagyonkezeloi joga megsziinese eseten, a megszilnese napjato! szamitott 20 na on be/iii
k6teles az ingatlant re11deltetesszerii hasznti.latra alkalmas a/lapotban az . ·· :-.-.., zat
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