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Tisztdt Kt|n isclu-testulet!

I. Tcnyallas es a dontes tartalmanak reszietes ismertetese

1. Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapltvanyt (tovabbiakban: Kozalapitvany) 
az Onkormanyzat alapitotta az alabbi feladatok ellatasara:

a. Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek javitasaban kozremukodo szerveze- i
l|B®tev®nys^g^tOrpbg®s^a^ClBOfk'Sl!llSO:i
b. Jozsefvaros kozteruleteinek rendjet es biztonsagat veszelyeztetd bunozes 

megelozeseben es visszaszoritasaban kozremukodo szervezetek tevekeny-

c. a kozossegi es magantulajdon vedelmenek hatekonysagat novelo rendori eR KEZETT/f- - 
intezkedesek gyorsasagat fokozo technikai fejleszteseket tamogassa, lu"’

d. Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek
tek tamogatasa a buncselekmenyek megelozesehez, felderitesehez es meg-
szakitasahoz sziikseges korszeni muszaki eszkozok beszerzesevel, kuldhos- 1 
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tekintettel a kozteruleteken kifejtett rendori munka feltetelrendszerenek ja- 
vitasaval,

c. a rendvedelmi szervek, azok hivatasos allomanyu tagjai, kormanytisztvise- 
loi, kozalkalmazottai, valamint kozbiztonsagi tevekenyseget folytato egyeb 
szervezetek, azok tagjai munka- es eletkoriilmenyeit javitsa,

f. kozremukodjon a kdzlekedesi balesetek megelozesere iranyulo folyama- 
tokban, akciokban, a kozlekedesbiztonsagot fokozd es a jovo generacioja- 
nakkdzlekedesi moraljat elosegito programokat tamogassa.

Az Onkormanyzat eveken at tamogatta a Kozalapitvanyt a mukodeseben. A 2021-es 
evre igenyelt 3.000.000 Ft osszegu mukodesi tamogatas penziigyi fedezete az Onkor- 
manyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (IL25.) onkormanyzati rendelet 9. 
mellekletben szereplo Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosithato.. A 
tamogatas kifizetesehez sziikseges atamogatasi szerzodes megkotese.

2. A Kozalapitvany tamogatni szeretnea 2021. julius 18. napjan a Koszoru utca- 
ban kitdrt tuzveszben helyt allo tuzoltdkat. A tamogatashoz sziikseges, hogy az 
Onkormanyzat erre 1.128.978, - Ft osszegben tovabbi, mukodesi celu tamoga- 
tast nyuj tson a Kozalapitvany reszere.

Fentiek szerint minddsszesen a Kozalapitvany reszere 4.128.978 Ft osszegu mukodesi 
celu tamogatas nyujtasarol sziikseges dontenie a Kepviselo-testuletnek.

II. A beterjesztes indoka

Az alapitvanyi tamogatasokrol szolo dontes a Kepviseld-testulet kizarolagos hataskorebe 
tartozd, at nem ruhazhato dontes, ezert sztikseges, hogy a Kepviseld-testulet a 2021. oktober 
21-i iilesen meghozza az errol szolo hatarozatat.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy a 2021. evben a Kozalapitvany mukodese biztositott legyen, valamint a 
tiizoltok reszere tamogatast tudjon nyujtani az Onkormanyzat altal erre a celra biztositott for- 
rasbol.

A 2021-es evben a Kozalapitvany tamogatasahoz minddsszesen 4.128.978 Ft osszegu mukdde- 
si celu tamogatas penziigyi fedezete az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. 
(11.25.) onkormanyzati rendelet 9. mellekletben szereplo Altalanos tartalek terhere atcsoportosi
tassal biztosithato.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testulet ddntese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny a 42. § 4. pontjan alapul, a kepviseld-testulet hataskdrebbl nem ruhaz
hato at az alapitvanyi forras atvetele es atadasa.

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenye- 
zesi hataskore a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 2.2.2. pontjan alapul.

Melleklet:

1. szamu melleklet: Tamogatasi Szerzodes-tervezet



Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2021. (X. 21.) szamu hatarozata

a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatala- 
rol

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont,

1. onkent vallatfeladatellatasa kereteben a JozsefvarosKozbiztonsagaert Kozalapitvanyre- 
szerea2021.evben mindosszesen 4 128 978 Ft mukodesi tamogatast biztosit;

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatas fedezetet mindbsszesen 
4 128 978 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 
25.) onkonnanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal 
biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatas penziigyi fedezetenekbiztositasa- 
hoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeriapolgarmestert,hogyazatcsopor- 
tositast a koltsegvetesi rendelet soron kbvetkezd modositasaban vezesseat;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes mellekletet kepezo tamogatasi szerzo-

Hataridd: a 2. pont eseteben pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol 
szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa, a 3. pont 

;esetebeO021.Spy^bep5kk^l/0l^gB/knioB0//Bll
A dontcs vegrehajtasat vegzd szervezeti cgyseg: az eloiranyzat atcsoportositas te- 
kinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi ligyosztaly, Jogi Iroda

Budapest, 2021. oktober 14.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:





TAM0GATAS1 SZERZODES

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogato)

is^ekhely^^llBlMl: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 
torzssz^m:

15735715-2-42
735715

statisztikai szam: 15735715-8411-321-01
bankszamlaszam:
kepviseli: Pikd Andras polgarjiiesterlllllB

masreszrdl a
Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany (a tovabbiakban: Tamogatott)
szdkhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam:
nyilvantartasiszam: 01-01-0001255
bankszamlaszdm: ....................
kepviseli: ..........................

(egyuttesen a Felek)kozott az alulirott napon eshelyen,azalabbifeltetelekkel:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, korulmenyei

A Tamogatott Kozalapitvany, amely elsodlegesen azalabbi tevekenysegekre terjed ki:

a. Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek javitasaban kozrernGkodo szervezetek 
fr;10>/eWnysegieitTamc)jgat^sa,I101lifllf^^
b. Jozsefvaros kozteruleteinek rendjet es biztonsagat veszelyeztetd bGnozes 

megelozeseben es visszaszoritasaban kbzremukbdo szervezetek tevekenysegenek

c. a kozossegi es magantulajdon vedelmenek hatekonysagat novelo rendori 
intezkedesek gyorsasag^t fokozd technikai fejleszteseket tamogatasa,

d. Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzetenek Javitasaban kozrernGkodo szervezetek 
tamogatasa a buncselekmenyek megelozesehez, felderitesehez es 
megszakitasahoz szukseges korszerG muszaki eszkozok beszerzesevel, kulonos 
tekintettel a kbzteruleteken kifejtett renddri munka feltetelrendszerenek

lBTayitasa\/al,lfO|lvlg'Oii®0:lM
e. a rendvedelmi szervek, azok hivatasos allomanyu tagjai, kormanytisztviseldi, 

kozalkalmazottai, valamint kozbiztonsagi tevekenyseget folytato egyeb 
szervezetek, azok tagjai munka-eseletkorulmenyeitjavitsa,

f. kozremGkodik a kozlekedesi balesetek megelozesere iranyulo folyamatokban, 
akciokban, a kbzlekedesbiztonsagot fokozo es a jovo generaciojanak kozlekedesi 
moraljat elosegito programokat tamogatasaban.



2. A szerzodes targya
Tamogato a Tamogatottnak a Kepviselo-testulet ...../2021.(X.21.) szamu hatarozata alapjan, a 2021. 
evben4.128.978 Ft, azaz Negymillio-szazhuszonnyolcezer-kilencszazhetvennyolc mukodesi celu 
vissza nem teritehdd tamogatast nyujt. A tamogatas osszegebol 3.000.000 Ft a Kozalapitvany 
mukodesi koltsegeire,1.128.978 Ft a Koszoru utcai tuzveszben helyt a 116 tuzoltok jutalmazasara 
hasznalhato fel. K;

3. Tamogatas folyosltasa
A Tamogato a tamogataskent biztositott osszesen4.128.978 Ft, azaz Negymillio-szazhuszezer- 
kilencszazhetvennyolc forint osszegu tamogatast a Tamogatott fele egy osszegben biztosi'tja.A 
szerzodes alairasanak napjat koveto15 napon belul atutalja a Tamogatott................................... szamu 
bankszamlaszamara a tamogatas osszeget. ..

4. A tamogatas formaja
A tamogatas formaja: vissza nem tentendd tamogatas.

5. A tamogatas forrasa
A tamogatas penzugyi fedezete a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletenek a 2021, evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleteben 
rendelkezesre all a Kepviselo-testulet .../2021. (X.21.) szamO hatarozata alapjan.

6. A tamogatas felhasznalasanak szabalyai
Tamogatott a mukodesi tamogatast kizarolag a jelen szerzodesben meghatarozott 2. pontban 
meghat^rozott celra hasznalhatja fel. A felhasznalast dokumentalo szamlak, szamviteli bizonylatok, 
egyeb dokumentumok teljesitesi idopontjanak a felhasznalasi iddszaknak megfelelo keltez6su'nek kell 
lennie.

7. A tamogatas felhasznalasanak veghatarideje
A tamogatas felhasznalasanak veghatarideje 2021. decemberi 31. napja.

8. Kapcsolattartas
Felek a jelen szerzodes teljesftese erdekeben kapcsolattartd szemelyeket neveznek meg:

a Tamogato reszerol: ..........................

a Tamogatott reszerol:

9. A tamogatas felhasznalasanak ellendrzese, beszamolasi kotelezettseg

9.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas 
felhasznalasanak ellenorzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas kezdd 
idopontjatol a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hataridot koveto 5 ev eltelteig, 
barmikor, barhol ellenorizheti.

9.2. A Tamogatott koteles a felhasznalast dokumentalo szamlakat, bizonylatokat, oklratokat a 
Tamogato vagy egyeb ellendrzesre jogosult szervek altal ellendrizheto modon kezelni es 
nyilvantartani, valamint a beszamolo benyujtasara a jelen szerzddesben rogzitett hataridotdl 



kezdodoen a vonatkozo jogszabalyi eldfrasok szerint megdrizni. A Tamogatott ezen tul is koteles 
minden, azellendrzeshezsziiksegesfelvilagositast esegyebsegitseget megadni.,

9.3. A Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol legkesobb 2022. januar31-ig koteles Irasban 
szakmai zaro beszamolot es penziigyi zaro elszamolast keszlteni es atadni a Tamogato szakmailag 
illetekes szervezeti egysege (Polgarmesteri Kabinet) reszere.

A Tamogato reszerol a szakmai beszamolo es penziigyi elszamolas elfogadasara es a teljesites 
igazolasara a polgarmesterjogosult jelen szerzddes 9.5.pontjaban feltiintetett hataridon beliil.

9.4. A beszamolonak es az elszamolasnakakbvetkezoket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasarol;
b) penziigyi elszamolas: a felmerult koitsegeknek a felhasznalas jogclme szerinti - a tamogatas 

celjanak megvalosulasahoz kbtheto - teteles felsorolasa, a felhasznalasi idoszakhoz igazodo, a 
Tamogatott nevere szolo szamviteli es adohatosagi felhasznalasraalkalmas okiratok, hitelesltett 
masolatanak,a szerzddes 1. mellekletet kepezo Elszamold lap es kifizetestigazolo dokumentumok- 
bankkivonat, penztarbizonylat-hitelesitett masolatanak benyujtasaval. A Tamogatott a felhasznalast 
dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb okiratokra koteles rairni: ^Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fele ......... Ft (azaz ...........................forint) osszegben
elszamolva, datum, elnok alairasa”. Nem magyarorszagi fizetdeszkbzben torteno penziigyi 
elszamolas eseten a szamlabsszesitdn a szamla targycit magyar nyelven is, tovabba a szamla bsszeget 
a szamla teljesitese napjan ervenyes MNB kbzeparfolyaman forintra atszamitva isfel kelltiintetni.

A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas legyen a 
tamogatas felhasznalasanak reszletes ellendrzesere. A Tamogato a beszamolot es az elszamolast a 
beerkezest kovetoen megvizsgalja, es a beerkezest koveto 60 napon beliil dbnt annak elfogadasarol 
vagy elutasitasarol. A Tamogato dbnteserol es az esetleg jogosulatlanul igenybe vett tamogatas 
visszafizetesenek kbtelezettsegerdl a dontestdl szamitott 10 napon beliil Irasban ertesiti a 
Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozd kotelezettseget hataridore 
nem teljeslti vagy a hatariddben benyujtott beszamold, elszamolas tartalma nem megfelelo vagy nem 
a jelen szerzddes 1. melleklete szerinti Elszamold lapnak megfeleloen teljeslti, ugy a Tamogato 30 
napos hataridd megjeldlesevel Irasban felszolltja a Tamogatottat a hiany potlasara, melynek 
beerkezeset kovetden 30 napon beliil dont annak elfogadasarol. Felek rbgzltik, hogy a hianypotlas 
elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapltasat, hogy a tamogatast a Tamogatott 
rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy mindaddig, amlg a jelen 
szerzddesben foglaltak szerint, teljes kbruen el nem szamolt a tamogatas bsszegevel, azonos celra 
ujabb vagy tovabbi tamogatasban nem reszesitheto.

Tamogatott a felhasznalas es az elszamolas hataridejenek modosltasara iranyulo kerelmet Irasban 
egy alkalommal kezdemenyezheti, melynek benyujtasi hatarideje a felhasznalas hataridejenek 
modosltasa eseteben a szerzddes 7. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hataridd. Tamogato a 
Aiddpslt3stilrasbah;Ogeddly^?h0^iW:i01Blll'flB10

A Tamogatott koteles a koltsegvetesi tamogatasok lebonyolltasaban reszt vevo es a koltsegvetesi 
tamogatast ellenorzo szervezetekkel egyuttmukbdni, az ellenorzest vegzo szerv kepviseloit 
ellenorzesi munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a megvalosltast igazolo okmanyok, 
bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a fizikai teljesltes vizsgalataban a helyszlnen is



10. A Tamogato elallasi, felmondasl joga, a tamogatas visszaftzetese

A Tamogato a jelen szerzdd^stdl valo elallasra vagy a szerzddes azonnali hatalyu felmondasara 
jogosult, ha:

a) a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) a Tamogatott a tamogatasrol szdlo dontes tartalmat erdemben befolyasold valotlan, 

hamis vagy megtevesztd adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan korulmeny merul fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az 

allamhaztartasi torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
tovabbiakban: Avr.) 76. § (1) bekezdesebenfoglaltak szerint hem kothetd tamogatasi 

x-? szerzddes, vagy
d) a tamogatott feladat megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba utkozik vagy a jelen 

szerzddesben foglalt utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved, vagy ?
e) a Tamogatott neki felrohato okbol megszegi a jelen szerzodesbol, illetve az azzal 

kapcsolatos jogszabalyokbdl eredd kdtelezettsegeit, fgy kulonosen nem tesz eleget 
ellendrzdsturesi kotelezettsegenek (az ellenorzes soran felrohato magatartasaval az 
ellendrzd szerv munkajat ellehetetleniti), es ennek kovetkezteben a tamogatott 
tevekenyseg szabalyszeru megvaldsitasat nem lehet ellendrizni, vagy

f) a Tamogatott a jelen szerzddesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy

g) a Tamogatott a jelen szerzddesben meghatarozott (resz)beszamold, (resz)elszamolas 
benyujtasanak (pot)hataridejet elmulasztotta vagy a (resz)beszamolot, elszamolast annak 
nem megfelelo teljesitese miatt a Tamogato nem fogadta el.

10 .2.
Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan korulmenyrdl szerez tudomast, 
amely a jelen szerzodes felmondasat, Illetve az attol vald elallast megalapozza, a Tamogato 
felfuggeszti a tamogatas folydsitasat, eserrol a Tamogatottat frasban tajekoztatja.

11. Tamogatas fel nem hasznalt osszegere vonatkozd elszamolas

Amennyiben a tamogatasbdl fel nem hasznalt osszeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszamolas 
miatt visszafizetesi kotelezettseg keletkezett, ugy azt a Tamogatott az elszamolasi hataridot kovetd 
15 napon belul, egy osszegben koteles visszafizetni a Tamogato reszere a Tamogato altal 
meghatarozott 11784009-15508009-00000000 szamlara, a szerzodesszam megjeldlesevel.

11.2.
Amennyiben a Kedvezmenyezett a jelen szerzddesben meghatarozott visszafizetesi kotelezettsege 
teljesltesevel k^sedelembe esik, koteles a kesedelem idejere a Ptk.-ban meghatarozott kesedelmi 
kamatot fizetni.

12. Egyeb rendelkezesek
12.1. A Tamogatott a jelen szerzddes alalrasaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es dokumentumok 
teljes koruek, valodiakes hitelesek;

b)tudomasul veszi, hogy nem kothetd tamogatasi szerzddes azzal, akivel szemben Avr. 76. §- 
bah meghatarozott feltetelek valamelyike fennall;



c) tudomasul veszi, hogy adoazonosito szamat a Magyar Allamkincstar es a Tamogato 
felhasznaljak a koztartozas bekbvetkezese tenyenek es osszegenek megismeresehezjlletve 
a lejart koztartozasok teljesiteseerdekeben;

d) tudomasul veszi, hogy nem nyujthatotamogatasannak a szervezetnek,amely az elozo 
evekben a Tamogato altal azonos celra biztositott kbltsegvetesbol nyujtott tamogatas 
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatoi okiratban vagy tamogatasi szerzodesben 
foglalt kbtelezettseget megszegve meg nem szamolt el;

e) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igenyszabalyszerusegetes a tamogatas rendeltetesszerd 
felhasznalasat a Tamogato es a jogszabalyban meghatarozott egyeb szervek elienorizhetik;

f) tudomasul veszi, hogy a tamogatas Tamogatott nevere, a tamogatas celjara, osszegere 
vonatkozoadatoknyilvanossagra hozhatok.

a) olyan kbrulmeny merul fel, amely alapjan az Avr. 76. § (1) bekezdese alapjan nem kotheto

b) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;

c) a tamogatott tevekenyseg megvaldsstasa meghiusul, tartos akadalyba iitkbzik, a jelen 
szerzodesben foglalt iitemezeshez kepest jelentos kesedelmetszenved;

d) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkotesenek feltetelekent jogszabaly vagy a 
Tamogato altal eloirt, a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
tamogatas felteteleiben vagy a jelen szerzodes teljesitesevel osszefuggo korulmenyben

;B^g^^OltPza$j<6vetkezik;bOllliil^tBjBliB10^
e) az elszamolas alapjaul szolga 16 dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott

azt a Tamogatott a tudomasara jutast kovetoen 15 napon belul koteles irasban bejelenteni a 
:Onipgat6riak.'|l

A Tamogato a 12.2. pontban meghatarozott bejelentes alapjan 30 napon belul megteszi a sziikseges

Jelen szerzodes modositasa a Felek kozos aka rata bol kizarolag irasban tortenhet az eredeti vagy a 
korabban modositott tamogatasi szerzodesben meghatarozott beszamolasi hatarido letelt6ig; A 
Tamogatottnak a szerzodes-modositasra iranyulo kerelmet irasban, reszletes indokolassal ellatva kell 
a Tamogato reszere eloterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyanindokkalkezdemenyezhetszerzodes- 
modositast, amely a tamogatas megitelesenek korulmenyeit utolag nem valtoztatja meg. ATamogato 
jogosult a Tamogatott nem kelloen megalapozott szerzodes-modositasi kerelmet elutasitani. 
Amennyiben a modositas szuksegessege a Tamogatottnak felrohato okbol ered, ugy az eset osszes 
korulmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani a szerzbdes-modositas esszerzodesszeges 
eseten alkalmazhato jogkovetkezmenyek kozott.

12.5.
Felek a jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos uton kotelesek

12.6.
A jelen szerzodesben nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek tekinteteben a 
magyanjog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az iranyadok.



Jelen szerzodes mindket fel altali alairas napjatol ajelen tamogatasi szerzddesben foglalt 
kotelezettsegek mindket fel reszerol torteno teljesulesenek napjaig hatalyos.

Felek a jelen 6 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot jovahagyolag frtak ala. A szerzodes 6 db eredeti, egymassal teljes egeszeben megegyezo 
peldanyban keszult, amelybol 5 db a Tamogatonal, Idb a Tamogatottnal marad.

Budapest, 2021. oktober „...."
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