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Budapest Józsefváľosi Onko ľm á nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Józsefuĺírosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete aI29l2O|4. (VI.1|.) száműhatá-
rozatábarl úgy döntĺitt, hogy az ovi-Foci Közhasznú Alapítvĺĺny gondozásában mfüöđő
ovi-Foci, ovi-Sport Progľam cé|jaival egyetért és támogatja a Progľam f0|5. évi megva-
lósulását a Katica Bĺjlcsőde és Napk<izi otthonos ovodában, Napsugiír Napközi otthonos
óvodában, Pitypang Napközi otthonos óvodában, Naprafoľgó Ńapközi otthonos óvodá-
ban, amennyiben az ovi-Foci Közhasznú Alapítvany a20I4l20I5-ös TAo évben taľsasági
adó kedvezményben részesül, valamint a Program megvalósításahpz"önkénty"źĄa|t feladat

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:2016. máľcius 3. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat az Ovi.Foci pľogľammal kapcsolatos döntés meghozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell táľgya|ni, ahatározat e|fogadźsźůloz minősített szavazattobb-
ség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi tr
Embeľĺ Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi tr

Hatér ozati jav aslat a bizottság' száľrráÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý azBmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oterjesztés me gtĺárgy a|źsźtt.
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keretében előzetes kötelezettségvállalásként 1 1.400.000,- Ft <isszegrÍ (2.850.000'-
Fťóvoda) <inľészt biztosított 20|5. évre.

A Képviselő-testiilet a I84l20I4. NIII27.) szárńhatáĺozata éľtelmében a Katica Bölcső-
de és Napkĺizi otthonos ovodaľa vonatkozóan atámogatźlsi szerződést20|4. szeptember
15. napjan az onkoľmźnyzat megkĺitĺitte, mivel ezen ővođźú sikerĹilt az Alapíwźny ę|őzó
évi spoľtprogramjźbabeilleszteni. Az ovi-FocipźĺIya20|4. október I4-én, fenti helyszínen
źńađásra keľült.

A Képviselő-testiilet A |07l20I5. (rV.16.) szźtmúhatźrozatával módosította a progľamban
résztvevő óvodlák köľét és a Pitypang Napközi otthonos ovoda helyett a Százszorszép
Napkĺizi otthonos óvoda keľĹilt megnevezésre.

Az Alapítvány 2016. februĺír |5-i tájékoztatása a|apján az MLSZ elfogadta az A|apítvány
20|4120|5. évi spoľtprograrrýát, így minđhárom óvodaľa vonatkozőan megkĺithető a
trímo gatási szerzőđés.

Az ovĹFoci Közhasznú Alapítvaný 20II. évben B:uzánszky Jenő alapította annak éľdeké-
ben, hogy hozzásegítse a foľľásokkal nem vagy csak korlátozottan rendelkező intézménye-
ket a koľai sportnevelésbe ttiľténő bekapcsolódásba. Ahazai szakemberek által kidolgozott
és a Magyar Labđarűgő Szövetség (MLSZ) általis támogatott óvodás pľogram a közĺisségi
oktatás legalsó szintjén, az ővodźk szálmźtta teszi lehetővé amozgás- és sportkulťura fej-
lesztést. Az ovi-Sport Program azMLSZ utánpótlás-nevelés progĺamjĺának a Bozsik Pľog-
ram _ Út nuropa Élvonalába _ Tehetségkutató és Foglalkoztatő Program egyik része,
amellyel önálló munkacsopoľt foglalkozik.

A program a kozszféra támogatásával, illetve a magźntőke bevonásával kívárja eléľni,
hogy a lehető legtĺibb óvodában biztosított legyen az ovi-Sport Program elindítása. A
programnak két fő célja van: az egyik,hogy az óvodások spoľtág-specifikus oktatási prog-
ramját az óvónők egy önálló képzés keretén belül elsajátítsrĺk és a gyermekeket ez a|apjźn,
óvodai keretek között oktassfü. Másfelől, hogy az ęIlhez szfüséges sport infrastľukturális
beľuhlŁások soľán speciális ovĹ Foci sportpályfü létesüljenek (spoľtpálya mérete: 6*I2m,
kivitelezéshez szfüséges 7* 1 3m).

A spoľtpálya építésének, valamint a képzések és a képzési eszkĺizĺjk kĺiltségének egy részét
aPá|yázőnak kell ťĺnanszítoznia, a költségek másik részét az Alapítvźny ťlnanszitozza az
alábbiak szeľint:

Javasolom, hogy 20I6-barl' a korábbi képviselő-testületi dĺjntésnek megfelelően
Napľaforgó Egyesített óvoda Napsugĺír Tagóvodája, a Napraforgó Egyesített Ôvoda
Szźnszorszép Tagóvodája, va|arrlint a Naprďorgó Egyesített ovoda udvaľán kerüljön a
sportpálya kialakításra az ovi-Foci Program keretében. A Józsefuaľosi Gazđálkodási
Kĺizpont Zrt. tájékoztatása szerint a pá|yák fenntartásara, haĺom lombfüvó beszerzése
céljából 3x40.000,- Ft, valamint az óvodak udvaĺának a|ábbi rész|etezés szerinti
előkészítése érdekében 300.000,- Ft feđezet biztosítása szfüséges az onkormĺĺnyzat
költségvetésében, melyet a J őzsefv źrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. fog felhasználni.

Jv

aIapítrźnyíťlnanszítoztts ĺjnkoľmĺínv zati onĺ ész

Ptiva 70% 30%
Eszközkészlet 90% 10%

Utanpótlás nevęlés 90% rc%
Szakemberképzés 60% 40%



Napraforgó Egyesített
ovoda Napsugar Tagóvoda

kosarpalánk jaték
áthelyezése
teľiiletrendezés
pá|y a helyén lévő gumilapok
felszedése

60.000,- Ft

Napľaforgó Egyesített
ovoda Szźzszotszép
Tagóvoda

Favźvas csúszđa áttelepítése
ütéscsillapító gumilap
ággya| együtt:
Gumilap ágynak betontfüör
kialakítása

120.000.- Ft

Napraforgó Egyesített
Ovoda

Favźyas homokozőhźn
áttelepítése:- fahźn bontás,
homokozó beton szegéIy
bontás, Homokozó új
helyének kialakítása:
- frldmunka: föld
átteľmelése a régi helyľe,
- homokozó szegély
kialakítása betonozással'
- homok feltĺiltés, min. 5

kcibméter,
- Konténęres sitt elszállítas.

120.000,- Ft

Mindösszesen: 300.000"- Ft

II. A beteľjesztés indoka

Az ovĹFoci spoľtpályák építésével kapcsolatos támogatásí szerzőďés mielőbbi megkötése
éľdekében szfüséges az e|óteqesztés tárgya|ása a Képviselő-testiilet 20|6. máľcius 3-i
ülésén.

III. A dtintés céljan pénzügyi hatása

A háľom spoľtpálya megvalósítása érdekében szfüséges 8.550.000'- Ft (2.850.000,-
Fťóvoda) az onkoľmźnyzat 20|6. évi kĺiltségvetésében a 11601 címen rendelkezésľe ál1.

Az ovĹFoci Program keretében megvalósuló pályák kaľbantaľtása érdekében lombfüvó
berendezések beszerzése céljából 3x40.000,- Ft, valamint a teľĹilet előzetes rendezése
éľdekében 300.000,- Ft' mindösszesen 420.000,- Ft fedezet biĺosítása szfüséges, melyet a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Kdzpoĺú Zrt. fog megvalósítani, bonyolítani. A 420,0 e Ft
fedezetéül javaslom a múködési általános taľtalékot megjeltllni.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet hatáskĺire a Magyaľorszźryhe|yi ĺlnkormłĺnyzataírő| sző|ő 20|1. évi
CL)ooilX. törvény 23.$ (5) bekezdés 17. pontján, a42. $ 4. pontjan és a 43. $ (1)
bekezdésén alapul.

Kéremaza|ábbíhatźrozatí javaslatelfogadását.
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H,ł'ľÁnozĺ,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

|. a) az ovi-Foci KozhasznuAlapítvany (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában mfü<jdő ovi-Foci, ovi-Spoľt progľam céljaival egyetért és a Napraforgó
Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodájában (1086 Bp. Dankó u. 31.), a Napľafoľgó
Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodájában (1086 Bp. Szűz u. 2.), valamint a
Naprafoľgó Egyesített ovođában (1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.) a program
megvalósításźůloz támogatási szerzőďés keretében egyszeri 8.550,0 e Ft (2.850,0 e
Ft/óvođa) fejlesztési támogatást nyi$t az ovi-Foci KozhasznĹĺAlapítványnak.

b) a, a) pontban foglaltak miatĺ az onkoľmrínyzat ||6Ot cím önként vállalt feladat
felhalmozási célú támogatás źI|IaÍnháztartáson belülre 8.550,0 e Ft-os e|oírźnyzatát
átcsopoľtosítja a felhalmozási célú támogatás államháztartásonkívülľe előirźnyzattra.

c) az előkészületi munkálatokľa 300,0 e Ft-ot biztosít az onkormanyzat
kĺiltségvetésében, melynek bonyolításávaL a Jőzsefvlĺrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t
jelöli ki.

d) haľom daľab lombfuvó beszerzésére l2O,O Ft-ot biztosít az onkormanyzat
költségvetésében, melynek beszerzésére a Jőzsefuĺáľosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt.-t
jel<ili ki.

e) a c) pontban foglaltak míatĺaz onkoľmanyzatkiadäs 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon belül az általrínos taľtalék _ kötęlező feladat _ e|őfuźnyzatáÍő| 300,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _ dologi elófuźnyzatára
ovi-foci teľĹiletrendezése címén.

Đ a d) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon beliil az általrínos tartaIék _ kĺltelező feladat _ eLóirtnyzatźnőI120,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím önként vállalt feladat _beľuhazás

e|oirźnyzataľa3 db lombfuvó beszerzése címén.

g) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési ręndelet következő módosításáná| az |.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgiármester
Hatźľrđő : 20I 6. maľcius 3.

2. az Ovi-Foci, ovi Sport Pľogram keretében hozzźĄánil allhoz, hogY az ovĹFoci
Közhasznú Alapítvány saját beľuhźnásában a Napľaforgó Egyesített ovoda (108a Bp.
Tolnai Lajos u. 7-9.), a Napľafoľgó Egyesített ovoda Napsugar Tagóvodája (1086 Bp.
Dankó u. 31.), a Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp.
Snlz u. 2.) udvaľán sportpályát he|yezzen el 15 évre azza|, hogy a beruhazással
létľehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet követően
téľítésmentesen az önkormanyzat tulaj donába kerül.

Felelős : polgiármesteľ
Hataridő: 2016. marcius 3.

3. a Napraforgó Egyesíteft óvoda Napsugaľ Tagóvodája (1086 Bp. Dankó u. 3l.), a
Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp. Szűz v.2.), valamint
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a Napraforgó Egyesített óvoda (1084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9.) udvaľán az ovĹFoci,
ovi Sport pľogram keľetében kialakítandó spoľtpályźú a Józsefuarosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt. a 20l 6. évi közszolgáltatási szerzódés keretében iizemelteti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201,6. miĺľcius 3.

4. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti tĺĺmogatási szerzódés aláirására.

Felelős: polgármester
Hatźĺľ'đó: 2016. mĺáľcius 3 1.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgfltatási IJgyosztá|y,Péĺlzügyi
Ügyosztály, Józsefu iáľosi Gazdálkodási K<izp orĺt Zrt.

Budapest, 2016. február 22.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimrĺn Edina
jegyzł|

nevében és megbízásából

, ,,I ą .[-J, //&ąĺ/ lĄ/1/|.7
avl , (-/ -L /

dr. Mésziĺr Erika /
aljegyzíĺ ĺl il iiijt l ].

//cž,,
{/



1. számr'i melléklet
TÁMoGAľÁsr sZERziDÉs

Sport-fej lesztésĺ Pľogľam megvalósítására

amely létrej ött egyrésno|

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľ mány zat
székhôly: l082 Budapest, Baross u.63-67.
tijrzsszám:7357|5
adószám: | 573 57 | 5-2-42
statisztikai számj el : 1, 57 3 57 | 5 -84 | I -32I -0 |

szám|ev ezető neve : K&H B ank Zrt.
szttml'aszáma: |. 0 4033 87 -0002 8 5 70-00 0 0 000 0
képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgármester,
(továbbiakban : Önkoľm ányzat)

másrészľől

ovĹFoci Ktizhasznrĺ Alapítvány,
Székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18.
Nyilvántaľttsi száma: 1 4.Pk.60.063 /ŻDII /3.
Adószáma: 1 8f1 1999 -0 | -4|
Képviseli: Dľ. Molnaľ Andľea
Beosztása: elnök
e-mail: info@ovĹfoci.hu
(továbbiakban: Alapítvány)

között alulíľott helyen és napon, az a|źlbbi feltételek mellett.

I. Fogalmak

Jelen szerződés tekintetében,

Pľogľam: az A|apitvány által meghirdetett és onkormányzat á|ta| sikeresen pźiyźzott,,Nemzeti
ovi _ Foci, ovi _ Spoľt Progľam'' pá|yázat szerinti ovi-Foci Pá|ya megépítése, eszközkészlet
beszerzése, szakemberképzés, rendezvényszervezés, személyi jellegu ráfordítás, óvodapeđagógus

képzés, Progľam-megvalósíĹás, az Önkoľmányzat fejlesztési tĺámogatásának, valamint Tao
támogatás igénybe vételével.

Fejlesztési támogatás: a Progľam megvalósításĺĺhoz sziikséges tárgyi és szeméIyi feltételek
megteremtéséhez, fejlesztéséhez előfinanszlrozźssa| juttatott, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás.

ElőÍinanszírozász a jelen támogatási szerzodés szerinti tamogatás teljes <isszegének a Program
megvalósítását megelőző folyósítása.
Tao támogatás: a trársasági adóról és az oszta|ékadóról sző|ő |996. évi LXXXI. törvény (,'Tao.

tv.'') és a Sportról sző|őf004. évi I. törvény, illetve azęzek'hez kapcsolódóan elfogadott, a|źtvány.

csapatspoľt támogatásáú bizosító Lámogatási igazo|ás kiállítlásáľól, felhasználźsárő|, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaťlzetésének szabályaiľól sző|ó I07l20l1.(VI.30.)
Kormányľendelettel bevezetett, a |átvány-csapatsportok támogatásźra szo|gźůő adókedvezmény,

amelyet Alapitvźtny a Program megvalósításához igénybe vesz.

Tao támogatási ĺdőszakzf0I5l16 Tao év

bi



1)

f)

3)

4)

II. A támogatásiszerződés táľgya

A támogatási szeľződés tźrgya fejlesztési támogatás nýjtasa az A|apitvány szttmára az źita|a

biztosított Progľam megvalósításához.

onkormányzat vźůlla|ja, hogy a...../20I6. (III.03.) sz. képviselő-testtileti hatźrozat a|apján
fejlesztésitźlmogatźstnyujtAlapítvźnyrészére.

Önkormányzat vál||a|ja, hogy a támogatási időszakra bruttó 2.850.000,- Ftlővoda, azaz
Kettőmillió-nyo|cszánotvenezer forint/óvoda fejlesztési tamogatást nyújt ,,Nemzeti ovĹFoci,
ovĹSpoľt Program'' elnevezésű program megvalósítĺására.

A|apiwźny a fejlesztési támogatást elfogadja és vállalja a pźůyźaatban foglalt Program
végľehajtását.

III. Végső kedvezményezett(ek)

A Program megvalósítási helye, a Végső kedvezményezett óvodák adatai:

Neve: Napraforgó Egyesített ovoda
Székhelye: Budapest, 1084 Bp.,Tolnai L. u.7-9.
Igazgatő neve: dr. Tĺárnokiné Joó Ildikó
elérhetősége (e-mail) : egyesitett jvovoda@gmail.com
elérhetősége (telefon) : 2 l 0-0086

Neve: Napľaforgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodźýa
Címe: 1086 Bp., Dankó u.31.
Tagóvoda-v ezetó neve: Kocsisné Juhász Éva
elérhetősége (e-mail): napsugarovodaO8@gmail.com
elérhetősége (telefon): 323 -13 17

Neve: Napraforgó Egyesített óvoda Sztnszorszép Tagóvodája
Címe: l086 Bp., Snizu.2.
Tagóvoda-vezető neve: Csabainé Lampert Ágnes
elérhetősége (e-mail): szazszorszepovoda@gmail.com
elérhetősége (telefon): 323 -083 4

Iv. A megvalósítás és üzemeltetés egyes szabályai

Felek rögzítik, hogy a Pľogram részét képező Pálya és eszközkészlet a sportpálya

megépítésétő| szźtmitott 15 évig az A|apitvtny tulajdonában marad, Alapítvány a beruházással

létrehozott, beépített valamennyi vagyonelemet, valamint eszközkészletet a 15 évet követően

köteles térítésmentesen źV onkoľmányzat tulajdonába adni. Az onkormźnyzat külön, írásbeli
engedélye nélkül az A|apíwźny által meghattrozott és összeállított szakmaĹ oktatási progľam

és a közvet|enu| hozzá kapcsolódó egyéb progĺamokon kívül a Pźůya semmilyen más célra
nem használható. Felek rogzitik, hogy a Pálya el nem bontható, át nem helyezhetó, át nem

alakítható kivéve, ha a felek ahhoz előzetesen és együttesen, külön megállapodás formájában

közcj sen hozzáj źtru|nak.

Alapíwány vźů|a|ja, hogy a Pálya és az Eszközkészlet hasznźůatźba véte|hez szükséges

garancia, jőtállási és egyéb iratokat Önkormányzattészére źńadja.

Felek megállapodnak abban, hogy Alapíwźny az elkészült Pá|ya pa|źnkjának teljes felületét

reklám célra felhasz ná|batja.

r)

l.)

2.)

3.)
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4.)

s.)

6.)

7.)

8.)

Felek rögzítik, hogy Alapítvány aPźńya és az Eszközkész|ethasznźůatátJállapotát, az oktatási
Program működését bármikoľ, személyes látogatás vagy írásos beszámoló formájában

ellenőrizheti.

Felek megállapodnak abban, hory a Pálya kaľbantartásźĺva|jráró kötelezettségek és költségek
az Önkoľmányzatotterhelik, melyhez Alapítvány kaľbantaľtási útmutatót és naplót biztosít.

Önkormrányzat kijelenti, hogy a Tao tv.22/C (6) bekezdés b) pontja a|apján gondoskodik a

sportcélú ingatlan ingyenes vagĺ kedvezményes áron történő hasznosításiáról. onkormányzat a

sportcélú hasznosítást (használatot) nem kor|átozza, ellenkező esetben az A|apiwány
jogosulttá válik a tőle visszakövetelt Tao támogatás összeg megtérítésére.

Felek rögzítik, hogy Alapítvány az Önkoľményzat címerét a honlapjĺán (www.ovĹfoci.hu)

Paľtnerei között felti.inteti, onkormányzat jogosult az A|apitvrány hivatalos logóját és

szlogenjét a Progĺam keretén be|i|, azza| összefüggésben felhasználni.

Önkormányzatvá||alja, hogy a Felek kĺjzĺjtti kapcsolattartĺás megkönnyítése éľdekében a végső

kedvezményezett ővoda éľvényes e-mail címmel regisztrźú az A|apiwány honlapján a hírleve-
lére, azonban a hírlevél megkülđése nem jelenti a Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos nyi-
latkozatok érvényes megtételét, közlését.

9.) A jelen szerződéssel kapcsolatos Ĺigyekben Felek részéľől a kapcsolattaľtókon kereszttil zajlik
a felek közötti, kölcs<jnös informálás, onkormányzat birtokában lévő adatok és információk
rendelkezésľe bocsátása. Felek a kapcsolattaľtás megfelelő formájának tekintik az e-mai|en

történő érintkezést is.

1 0. ) Kapc so |attartő az Önkormá ny zat r é szér ő|:

Név: Rókusfalvy-Bodor Gergely
Telefon: +361 459 2130
Telefax:+361 459 2138
E-mail : bodorg@j ozsefu aľos.hu

Kapcsolattart ő az A|apitv ány r észér o|:

Név: Bogdán Bianka
Mobil: +36 30 968 43 62
E-mail: bianka.bo gdan@ovi-foci.hu
Posta cím: ovi-Foci Közhasmú A|apitvźtny, 1025 Budapest, Szépvölgyi tÍ 52.

V. A fejlesztési támogatás folyósításának hatáľideje' módja' feltéte|ei

1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat a tźtmogatási szerződés alapján, a jelen

szerződésben meghatározott összeget folyósída.

2) Önkormányzat a fejlesztési támogatást Alapítvány alábbi magyaÍországi pénzintézetné| vezetett

bankszámla számára torténő átutalással folyósítj a:

Bank neve Bankszámlaszám
OTP BankNvrt. rr7rf004-20342087

A fejlesztési támogatás egy összegben,20Í6. március 3O-ig kerül átuta|źsa.

Alapíwány kijelenti, hogy a szerzodés a|áirźsának időpontjában

a. a költségvetésből nyrijtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik,

3)

4)
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b. egyéb, korábbi támogatásbó| származő, |ejárthaáridejíĺ elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége nincs,

c. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős

végzéssel elrendelt csőd illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabálýan
meghatĺározott eljárás nincs folyamatban,

d. a számviteli torvény szeľinti 2013. évi _ civil szervezetek egyszeľiĺsített _ beszámolőját az
orszígos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte,

e. a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiĺől és igazolásĺának

módjáról sző|ő Il20I2. (I. 26.) NGM rendeletben foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,

f. anemzeti vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény 3.$ (l) bekezdésének 1. pontja a|apján

át|źúhatő szervezetnek minő sül,

g. a közpénzekből nýjtott támogatások átlrźúhatősägáról szóló 2007. évi CLxxxI. törvény
szerinti <jsszeférhetetlenség, illetve érintettség nem áll fenn az Alapítvány és képviselője
tekintetében.

5) Amennyiben az előző pontban foglalt esetek báľmelyike fennáll, a tźtmogatźls utalása

felfiiggesztésre kerül aZ arra okot adó köriilmény megszĹĺnéséig.

6) Alapíwány fudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonľól szől'ő f0| l. évi CXCVI. törvény 3. $ (2)

bekezdése éľtelmében a valótlan taľtalmú nyi|atkozat a|apjźn kötött szerződés semmis'

vI. A fejlesztési támogatás felhasználása

l ) A fej lesztési támogatá s kizźtrő|ag a Program megva|ósítására fordítható.

2) A fejlesztési Ĺámogatást a vonatkoző jogszabályokban, valamint a jelen szeľződésben foglaltak
szerint lehet felhasná|ni, Alapífuány kijelenti, hogy a fejlesztési tĺámogatás felhasználását

elkülönítetten és napraké szen tartja nyilván.

3) A támogatás ÁFA-ra abban az esetben fordítható, ha az A|apitványnak a támogatási szerződés

alapján támogatott beszeľzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azza| a Program
megkezdésekor, illetve a szerződés érvényességi időtaľtama alatt nem él és eľľől nyi|atkozik az

onkormányzatfe|é.

4) Amennyiben a Program megvalósítása a támogatźsi szerzodés megkötésekor tervezettné|

kevesebb összegbe kertil, a tĺámogatás összegének e csökkenéssel ariányos részét Alapítvány
köteles visszafizetni onkormánvzat részére.

vII. Az elszámolás ľendje

1) Alapítvány 2016. jűnius 30-ig kdteles teljesíteni a Programot.

2) A támogatás elszámolás szerinti maradványösszegét Alapítvány köteles az elszámolás

benyrijtásával egyidejű|eg az alábbi szźm|aszźtmra visszauta|ni. Az utalásnál a támogatási

szęrzo dés számát v agy az önkormányz ati hatźtr ozat számźú fel kell tüntetni'



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat

Budapest, 1082 Baross u.63-67.

K&HBank Zrt. szám|asztlm: I 0 403 3 87 -0002 8 5 70-000000 00

3) Alapítvány a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2016. decembeľ 31-ig köteles íľásban

szakmai zárő bęszálmolót és pénntgyi zfuő e|számolást készíteni és átadni Önkormányzat Jő-
zsefuáľosi Polgánrrcsteľi l.Iivatalĺárrak szalĺrrailag i|letékes tigyosztálya (Ilunrárszolgáltatási

Ügyosztály) részére. onkormányzat a szakĺrlai beszámoló és pénzüryi elszámolás elfogadására

és a teljesítés igazolásĺáľa a polgármester jogosult.

4) Abeszźmolónak és az e|számolásnak a következőket kell tarta|maznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatźs céljának megvalósulásáról (melynek

mellékletét képezi a támogatott tevékenységról készült fénykép stb);

b) pénzugyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ atámoga-
tás céljának megvalósulásĺához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó,
Alapítvány nevére sző|ő szźtm|ák,bérjegyzékek, egyéb számvitęli és adóhatósági felhasznźůásra

alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrendelő, támogatási szerzodés stb.)

hitelesített másolatának, kifizetést igazol'ő dokumentumok _ bankkivonat, pénztérbizony|at _

hitelesített másolatának benyújtásával, valamint a szźlm|ák és bizonylatok adataival megegyező-

en kitöltött, a jelen szerződés mellékletét képezó Elszámoló Lap benyújtásával.

A Támogatott a felhasználást đokumentáló eredeti számlá|<ra, bizonylatokĺa, egyéb okiratokra
köteles ľáírni: ,,Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkoľmányzatfelé .......... Ft
(azaz ....... ....... foľint) összegben elszámolvao'. Nem magyarországi fizetóesz-
közben töľténő pénzngyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a szźtm|a tárgyát magyaÍ nyelven
is, továbbá a szttm|a összegét a szźtmla teljesítése napján érvényes MNB középrárfolyamán fo-
rintraźúszámítva is fel kell tiintetni.

5) Alapíwány abeszámolót és az e|szttmo|ást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a
támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Önkormänyzat a beszrámolót és az elszámo-

lást a beéľkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követó 60 napon belül dönt annak elfo-
gadásáról vagy elutasításáról. Önkormányzat döntéséľő| és az esetleg jogosulatlanul igénybe

vett támogatás visszafizetésének kötelezettségérő| a döntéstől számitoIt 10 napon belül írásban

értesíti Alapítváný. Ha Alapíwáĺy abeszámolásra, elszámolásra vonatkozó kĺjtelezettségét ha-

tźtridőre nem teljesítivagy a hatĺáridőben benýjtott beszámoló, elszámolás tarta|ma nem megfe-

lelő vagy nem a jelen szerződés mellékletét képezo Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy

Önkormányzat30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja Alapíwáný a hiány pótlásá-

ra, melynek beéľkezését követöen 30 napon belül dönt annak elfogadásráról. Felek rögzítik, hogy
a hiźlnypőtlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megźi|apitását, hogy a támogatást Alapít-
vány rendeltetésszeľűen használta-e fel. Alapítvány tudomásul veszi, hogy mindaddig, amig a
je|en szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azo-

nos célra újabb vagy további t.ámogatásban nem részesíthetó, kivéve amennyiben jelen szerzó-

dés szeľinti elszámolási haÍáridó més nem telt le.
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6) Alapítvány a felhasználás és az e|szźtmo|ás határidejének módositásátra irányuló kérelmet írás-
ban egy alkalommal kezdeményeńeti, melynek benýjŁási hatĺárideje a felhasználáshatáridejé-
nek módosítása esetében a szerzódésben meghatźrozott felhasználási hatátridő, az e|szźlmo|ási

határidő módosítasa esetében az e|szźtmo|ási haĺíridő dátuma. onkormánvzat a módosítást írás-

ban engedélyezheti.

7) A|apítvźtny köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési
támogatást e||enorzó szervezetekkel együttműködni, az e||enőrzéstvégző szerv képviselőit elle-
nőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazo|ó okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a ťlzikai teljesítés vizsgźńatźtban a helyszínen
is segíteni.

8) Az onkormányzat az e|szźlmolást elutasítja külonösen, ha:

- az e|szźĺmolásból a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg,

- Alapítvány szerződésszegést követett el,

- Alapífuány a hiánypőt|źlsi felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének,

nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, szám|ákat,

- A lap ítvány a hiány p őt|źtsi hataľidőt elmulasztj a,

- amennyiben a benyrijtott elszámolás alapján csak részteljesítés állapítható meg, űgy az
éľtesítésben meghatźlrozźlsra kerül, hogy a pénziigyi elszámolás mely tételei, illetve a szakmai
beszrámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításľa.

9) A Támogatói támogatások elszámolása akkor fogadható el, ha a bemutatott bizonylat szerinti
ráfordítás megfelel aTźmogatźtsi szerződésben, valamint az Alapiťvány Programjában megjelölt
céloknak, valamint a gazdasági eseményt rögzitő bizonylat megfelel a számvite|ről szóló 2000.

évi C. tĺirvény 166-|67 . $-aiban rögzitett feltételeknek.

[III. Bejelentéssel kapcsolatos kiite|ezettségek

Az A|apitványnak általános tź|ékoztatási kö'telezettsége van az Önkormányzat felé a jelen
szerződéssel, a végső kedvezményezetle| és a pľogrammal kapcsolatos szerződést érintő

valamennyi ténnyel, köriilĺnénnyel kapcsolatban.

A szerzódéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási,
illetve adósságrendezési e|jźtrásról a kedvezményezett legkésőbb 15 napon belül köteles

tátj éko z1ratni az onkormá ny zatot'

Az A|apitvány köteles az onkormányzatnak 15 napon belül bejelenteni amennyiben a
szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló bármilyen
köľülményben vá|tozźs állt be. A bejelentésnek az Onkormányzathoz valrő megérkezéséig az
onkormányzat a je|en szerződésben rogzitett adatokat tekinti hatályosnak és Alapítvány
részére továbbítandó küldeményeket a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult
megküldeni'

Az A|api*źny tla|adéktalanul köteles bejelenteni Önkormányzatnak, amennyiben jelen
szerződés szerinti program/ok megvalósítása meghiúsul, taľtós akadźůyba ütközik, vagy
megvalósítása késedelmet szenved.
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s) Az A|apitvźlny kóteles kezdeményezni atámogattsi szerzódés módosításźú,ha megváltoznak a

szerződésben foglalt adatok, Alapítvány báľrnely bankszámlaszttma, bármely a szerződést
érintő lényeges adat, tény vagy köľülmény.

D(. Ellenőrzés

Az A|apitvány tudomásul veszi, hogy az onkormányzat vagy az źůta|a megbízott személy
vagy szerv a folyamatba épitett ellenőľzés keretében, illetve a szakmai teljesítésigazolás
mega|apozźlsa érdekében utólagosan, illetve utóellenőrzés formájában vizsgźiatottart.

Az A|apítvány tudomásul veszi, hogy az onkormányzat, tovźlbbá a mindenkor hatályos
jogszabályokban eľre feljogosított szervek az áílta|t támogatás jogszerű és szerződésszeľú

felhasmálását ellenőrizhetik.

Az e||enorzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint
helyszíni ellenőrzés lefolýatásráľa.

A helyszíni ellenőrzésľől jegyzőkönyv készül, melyet az onkormrányzat 15 napon beli'il küld
meg Alapítvźny rész&e.

X. Dokumentumok, megőľzési kiitelezettség

Az A|apítvány nyilatkozik, hogy a szerződés jogszeľű teljesítését igazo|ő és a|átźmasztó

dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti és táľolja' úgy hogy abból a
fej lesztési támogatás felhasználása megállapítható.

Az A|apítvány köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat valamint az
elszámolást és annak a|apjźú képezo összes dokumenfumot, iratot, szźtm|źú, a szerződés

megszÍĺnésétől számított 5 évig megőrizri és lehetővé tenni, hogy onkormányzat vagy a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján feljogosított szerv abba betekintsen.

xI. A fejlesztési támogatás folyósításának felÍiiggesztése

Az onkormźnyzat a folyósítas felfiiggesztéséről és annak indokáról írásbeli értesítést küld
Alapífuánynak.

A felfi'iggesztés okának megszűnése esetén, a felfiiggesztés miatt nem folyósított fejlesztési
támo gatást onkormány zat a tźlmo gatás i idő szak uto l só napj áig fo lyó sítj a.

xII. A szerződés módosítása

A Támogatási Szeľződés módosításáľa Alapítvány, illetve az onkormányzatkezdeményezése
a|apján írásban kerĹilhet sor. Szeľződés módosítrís kezdeményezésére bármely, a szerződést

érintő okból sor kerülhet az'z,al, hogy a szerzódés módosítása a Program eredeti célkitíizéseit
nem v áitoztatbatj a meg.

Alapítvány a szerződés módosítására irányuló javaslatát indoklással a|átźmaszĺĺanyiĄtjabe az
onkormányzathoz.

Önkoľmányzat a mődosítási kérelem hozzá való beérkezéséto| számitott 30 napon be|ül

írásban értesíti Alapítváný a szerződésmódosítási kére|em tárgyában hozott döntésről.

l)
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4.) onkormányzat jogszabźt|yvźůtozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos kdltségvetési
törvényben foglaltakratekintettel is kezdeményezhetiaszerzódés írásbeli módosítását.

5.) Alapítvrĺny a szerződés módosítására irányuló íľásbeli kérelmével egyidejiileg megktildi a
módosításhoz szükséges iratokat, dokumenfumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet
Alapítvány hiányosan nyujtja be, onkormźnyzat 8 napos határidő tiízésével elektronikus úton
hiánypótlást írhat elő. A módosítási kérelem ismételt hiányos benýjtĺása esetén onkormányzat
a módosítás iránti kérelmet elutasítja.

6.) Ha Alapítványnak fel nem róható okból a pľogram megvalósítása, a szerződésszenĺ teljesítés
csak a szerződés módosításával valósÍtható meg, Alapítványnak haladéktalanul írásban
kezdeményeznie kell a szerződés módosítását onkormány zatnźů.

7.) Alapítvány köteles haladéktalanul bejelenteni onkormányzatnak az adólevonási
j ogosu ltságában beköve tkező v źitozást'

XIII. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás

1.) Jogosulatlanul igénybe vett tĺámogatásnak minősĹil a fejlesrtési támogatás jogszabálysértő

vagy nem szerződésszerÍi felhasználása.

2.) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás különösen:

a) A|apítvźny atámogatást a szerződéstől eltérően, rende|tetésellenesen vagy nem jogszerűen

használta fel;

b) A|apifuány - neki felróható okból - akitllzött határidőket elmulasztotta;

c) a'szerzódés teljesítése Alapítványnak fe|róható okból a szerződésbentuzött hatĺáľidőn belül
nem kezdődött meg;

d) a szerzódésben rogzítet1kötelezettségek teljesítése A|apítványnak felróható okból nem
vagy nem a támogatási célnak megfele|ő méľtékben, illetve minőségben valósult meg;

e) A|apítvźtny a támogatás igénylésekor lényeges kĺirülméný elhallgatott, illetve lényeges
köľiilményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szo|gźitatott,YLEY a szükséges nyilatkozatok
brármelyikét visszavonta;

fl A|apítvány a bejelentési és elszámolási kotelezettségének a tźłmogatási szerződésben
meg}latározott hatĺáridőben nem tett eleget;

g) A|apítvźIny nem biztosította a támogatási <isszeg felhasználása ellenőrzésének feltételeit,
vagy akađályozta az ellenőrzést;

h) A|apitvźny a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg azY/5. pontban
foglaltaknak, YäEY a nęmzeti vagyonľól szóló törvény, YdE! az á||amháztartásról szóló
törvényben és végrehajtĺási rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek;

i) A|apítvźny atámogatási időszak utolsó napjáignem szerzi be a jogerős hatósági
engedélyeket és ezek megléte a Progľam |ezárźsának feltétele.

3 ') Támogató á|ta| megá||apított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
visszafizetni köteles az źů|amhánar&ásľól szóló törvény végrehajtźlsáról szóló 368lf01I.
(xII.3 1 .) Koľm. rendeletben foglaltak szeľint.
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XfV. Szeľződés megszĺĺnése, elállás

l) Jelen Támogatási Szerződés a szerződés a|áirásakor lép hatálýa és a Program lezárźsáxa|
megszűnik.

f) A Progĺam akkoľ tekinthetó |ezźtrtnak, ha a jelen szetzodés szerinti valamennyi kötelezettség

teljesült,aze|sztlmo|ástonkormányzat jőváhagyta.

3) Ha a Program megvalósítasa olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős,
úry a szerzodés megszíĺnik, és a támogatást az A|apitvänynak vissza kell ťlzetnie
onkormány7ÄtÍészére.

4) Önkormányzat j ogosult a támogatási szerződéstől elál|ni :

a. amennyiben aszeruódés teljesítése az A|apiwánynak felróható okból nem kezdődik meg,

b. amennyiben a Program meghiúsulását vagy tartós akadźůyoztatÄsźú e|őidéző ok
Alapítványnak felróható okból következett be,

c. Alapítvány a tźtmogatást nyilvánvalóan nem a tźtmogatźlsi kérelemben megjelölt célľa
hasznźůjafe|,

d. Alapítvány neki felróható okból megszegi a jogszabálýan vagy a támogatási szerződésben

foglalt kötelezettségelt, igy különösen nem tesz eleget ellenőrzéstíĺrési kötelezettségének, és

ennek következtében a költségvetési támogatás szabá|yszera felhasználását nem lehet

ellenőrimi,

e. Alapítvány a beszámolási ktjtelezettségére történő felszólítasban megjelölt hĺáridőre sem

teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási kötelezettségét,

f. bebizonyosodik, hogy Alapítvány a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtĺásakoľ,

g. a támogatási dontés meghozatalát követően következik be, i'agy jut onkormányzat
tudomására olyan jogszabályban meghatfuozott köriilmény, amely miatt nem köthető

támogatási szerzodés, vagy annak folyósítása akadá|ýa titközne,

h. Alapítvány a jogszabźiyban előírt nyilatkozatai báľmelyikét visszavonja,

i. a Pľogľam megvalósulása teljes méľtékben ellehetetlenül.

5) Amennyiben a Pľogľam megvalósítása Alapíwánynak fel nem ľóható okból meghiúsul, vagy
tartós akadályba ütközik, Alapíwány köteles aztha|adé|ętalanul bejelenteni Önkoľmányzatnak.

A felhasznátlt tźtmogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről onkormányzat
ľendelkezik.

XV. Fejlesztési támogatás visszafizetése, kamat, rész|etflzetési kedvezmény

1) Önkoľmányzat e|źi|ása vagy a támogatás jogosulatlan igénybe vétele esetén Alapítvány
köteles a mźĺr folyósított támogatás a folyósítás napjátő| a visszaťlzetés napjáig törvényes

kamattal növelt összegét az e|á||ásről szóló éľtesítést követő 15 napon belül visszaťrzetni.

Amennyiben Alapífuány a visszaťlzetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik,
késedelme után a törvényes késedelmi kamattal megnövelt összeget köteles megfizetni.
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2)

3)

4)

s)

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a tiámogatás folyósítását azom:'a'|i hatállyal fel
kell fiiggeszteni, intézkedni kell a máľ kiutalt támogatás visszafizetése iľánt.

Alapítvány a támogatás felhasználásának el nem fogadásáról szóló éľtesítés vagy a külön
értesítés kézbesítését követő 30 napon belül kĺiteles a jogosulatlanul igénybe vett Ĺámogatást

visszafizetni.

Onkormányzat a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejfita előtt írásban
benyújtott, részlętęs indokolást tarta|maző kéręlmérę rész|ętťlzętési kędvęzméný adhat. A
részletekben töľténő visszaflzetés időtaltama a 6 hónapot nem haladhatja meg.

A már folyósított tamogatást vissza kell vonni, ha

a) a szerzódéskötést követően meginduló csődeljárásban a csődegyezség jóváhag7lására nem
kerül sor,

b) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás, természetes személynél a végrehajtási eljáľás
eľedményeként megszíinik a tĺámogatott tevékenység,

c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végľehajtási,
illetve adósságrendezési eljáľás miatt a szerzódés teljesítése lehetetlenné vált.

XVI. Adatkezelés

A tźtmogatási szerződést, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat az
onkormányzat nyL|vźntartja és kezeli, a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél
részére nem továbbitjaaz érintettek íľásbeli hozzź$źlrulása nélkül.

Az A|apitvźlny jelen szerződés a|áirźsáva| tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak
az áilami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, va|amint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozata|átt külön tĺjrvény közérdekből
elrendeli.

xvII. Azonnali beszedési megbízás

Az A|apítvttny je|en szerzodés időbeli hatá|ya alatt bankszám|źýáravonatkozőanfelhata|mazza
onkormányzatot arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés alapjáĺ fennálló bármely
kötelezettségét megszegi, vagy nem te|jesíti, és onkoľmányzat a tźlmogatást visszavonja,
akkor bankszám|áját azonna|i beszedési megbízással, a visszafizetendő <isszeg és annak
kamatai erej éig megterhelj e.

Az onkoľmányzat az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési
kötelezettség teljesítésének tudomásszerzését kĺjvetően 5 napon be|u| hozzájźlru| az azonna|i

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás/ok visszav onásźlhoz.

xvl[. Zár ő r endelkezések

Az Alapitvźny köteles a Pľogram megvalósításához esetlegesen szükséges jogeľős hatósági
engedélyeket legkésőbb a Program befejező időpontjáig beszerezri.

A|źilÍő képviselő/k kijelentilk, hogy a testtileti szerveilk részéró| a jelen szerzodés
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal ľendelkezik/nek, tulajdonosai/k jelen jogügyletet
jőváhagýák és haľmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
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Kĺjtelezett részéró| akadá|yoná vagy bármiben koľlátozná' je|en szerződés megkötését és az
abban foglalt kötelezettségek marađéktalan teljesítését.

3) Az A|apítvány a szerződés a|áírásźxa| nyilatkozik, hogy a fejlesztési támogatás jelen
szerződésben, illetve a vonatkoző jogszabttlyokban meghatźrozott feltételeit és kitételeit
megismerte és azokat je|en szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.

4) Szerzódo Felek kijelentik, hogy je|en szerződés éľtelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés

alka|mazása során keletkező vé|eménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsődlegesen

tárg;łalások útj án rendezik.

5) Atámogatási szęrződésnekaz információs önľendelkezési jogról és az információszabadságľól
sző|őf011. évi CX[. törvényben meghatźrozott adatai nyilvánosak.

6) A jelen szerződésben nem szabźiyozotĺ kérdések tekintetében az źů|anhźztaľtĺásról szóló
törvény és végľehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról szóló törvény, a Polgári
Törvénykönyĺről szóló 20|3. évi V. törvény rendelkezései iľányadóak.

7) A tźmogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezéséľe Felek a
Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8) Felek a támogatási szerződést annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben

egy ezőt jőv áhagy ő|ag irták a|á.

Jelen szerződés kilenc oldalon és 6 darab eredeti példányban készĹilt, melýől két eredeti példáný
Alapítvány j e|en szerzodés aláírásával egyidejtĺleg źtvesz.
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