
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

A . számú e l őterjesztés -- . 

Előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 2017. évi 

támogatásának elszámolásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Peter Cerny A lapítvány támogatási kére lmérő l szóló 64/20 17. (III . 23.) KÖKT határozat 
alapján Budapest Főváro s X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testü l ete a Peter Cerny 
A lapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53 ., a 
továbbiakban: A lapítvány) részére 300 OOO Ft egyszeri támogatást bi ztos ított. 

A Támogatási szerződés (a tovább iakban: sze rződés) 6. pontja alapján az A lapítványnak a 
támogatási összeg fe lhaszná lásáva l 20 17. december 3 1-éig téte lesen el ke ll számolnia és 
beszámolót készíteni e az Önkormányzat részére. 

Az A lapítvány kuratóriu mának elnöke, Keresztes György (a tovább iakban: el nök) határidőben 
megkü ldte a támogatási összeg téte les elszámolását, me lléke lve a záradékolt szám lák és a 
pénzügyi te lj esítést igazo ló bankszámlakivonatok hitelesített máso latait. Az elnök aláírásával 
igazo lta, hogy a kapott támogatást a szerződésben meghatározott cé lra fo rd ították, az elszámo lás 
irata i va lósak, valamint va lamennyi tételt nyilvántartanak a pénzügyi és üzleti könyveikben a 
vo natkozó számviteli szabályok szerint. 

A támogatási összeg tételes elszámolása: 

Számla kibocsátó Számla sorszáma Megnevezés Számla teljes 

összege 

1. Antartkt isz K líma AN773/20 17 klímaberendezés javítása 68 707 Ft 

Kft. (nyomáskapcso ló csere, 

e lektromos _javítás, 

utá ntö ltés) 
-- ------- .. 

2. Va lid Kit. VK-2017/2565 Minuten Wipes utántöltő 94 793 Ft 

(120 kendő/cs.) 
"I MEDIBIS Kft. 2017/0520 Neo-Pod T. LavaBed K it 165 l 00 Ft .) . 

(újszülött l é l egeztető) 

Összesen: 328 600 Ft 

Az Alap ítvány a szerződésben kapott összegnél 28 600 Ft-ta l tö bbel számolt e l. Az A lapítvány 
részletes elszámolását, a benyújtott számlák máso latait és a fényképes beszámo lót az 
e l őte 1jesztés 2. mellék lete tarta lmazza. 

A támogatás elszámolásáról szó ló döntés a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai 

Önko rmányzat Képvise lő- testü l etének Szervezeti és Müködés i Szabályzatáró l szó ló 3 1/20 1 1. 

-
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(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. a lpontja alapján a Humánszolgáltatás i 
Bizottság hatásköre. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás e lszámolásáról szóló döntés az Önkormányzat szerződésben meghatározott fe ladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről az A lapítvá ny értesítésre kerül , a végrehajtásnak egyé b fe ltéte le nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képvise l ő -testületé nek 
Humánszo lgáltatási Bizottsága meghozza az e l őte1jesztés 1. mellék letében fog lalt határozatot. 

Budapest, 20 18. január J) -" 
~.J,u o1 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

( 

jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2018. (1. 23.) határozata 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 2017. évi 

támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormán yza t Képv i se l ő-testü l eténe k 

Humánszo lgá ltatási Bi m ttsága a Peter Ce rn y A lapítvá ny a Beteg Koraszülöttek Gyógyítúsáért 

civ il szervezet 20 17. évi támogatásának e lszámol ását e lfogadja. 
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Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért® 
,,Közhasznú szervezet" (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63-473/1990/40) 

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012 

Kovács Róbert 
polgármester 
Kőbányai Önkormányzata 

Adószám: 19010289-1-42 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a Peter Cerny Alapítvány számára rendezett 

jótékonysági koncert fővédnökségét elvállalták, és hogy Dr. Mátrai Gábor képviselő úr, az 

Önkormányzat nevében személyes jelenlétével, kedves támogató szavaival megtisztelte 

eseményünket és egyben támogatta a koraszülöttmentés-szállítás ügyét. 

A koncert fényesen elérte célját, hi szen a helyszínen gyüjtött adományokból mindösszesen 

649.880 Ft támogatást kaptunk, amiből 2 db oxigéntelítettséget + szívfrekvenciát + 

testhőmérsékletet mérő kézi monitort tudunk vásárolni , két neonatológiai rohamkocsink 

felszerelésének megújításaként. 

Támogató segítségüket hálásan köszönve kívánunk egyúttal áldott, békés, Karácson yt és 

sikerekben gazdag, boldog Újesztendőt Önnek és valamennyi képviselőtestületi tagnak. 

Budapest, 2017. december 15. 
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www.cerny.hu, www.pca. 
1083 Budapest, Bókay J. u. 5: ··· , , .. 

Telefon: 323-300J _: 4_·~) 
info@cerny.hu, info@pca.hu 
1450 Budapest, Pf.: 10 
Fax: 323-3005 



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért® 
,,Közhasznú szervezet" (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63,473/1990/ 40) 

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012 , 

Adószám: 19010289- 1-42 

FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ A 
PETER CERNY ALAPÍTVÁNYI MENTŐSZOLGÁLAT 

MŰKÖDÉSÉRŐL 

Alapítványi Mentőszolgál atunk az elmúlt 28 év alatt 90 kórháznak nyújtott éjjel-nappal e l érhető 

segítséget, biztosítva ezzel Budapestet és az azt körülvevő kb. 130-140 km sugarú körzetet. Ezen 
a területen a magyarországi lakosság közel fele, azaz kb. 4,5 nlillió lakos él. 

A 28 éves működésünk alatt 73.676 koraszülött és beteg új szülött mentését és szakszerü 
szállítását végeztük. A kissúlyú betegeket különösen veszélyeztető légzészavar miatt 15.205 
esetben kelleti mesterségesen, 
l élegeztető géppel támogatni a 
légzést. 
~ . ~</ ·- .. ·-·\. 
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Szülőszobai vagy más helyszínen 
történő újraélesztést 1386 
alkalommal végeztünk, és azt 90%
ban sikeresen fejeztük be. Az 
általunk ellátott területen a születés 
körüli halálozás közel 12 %0-kel 
csökkent. 

Budapest, 2017. november 28. 

Tisztelettel és köszönettel 

www.cerny.hu, www.pca.hu 
1083 Budapest, Bókay J. u. 53. 

Telefon: 323-3001 

Állapotstabilizálás a mentőautóban 

info@cerny.hu, info@pca.hu 
1450 Budapest, Pf.: 10 
Fax: 323-3005 



0i-------
Számla 
1.- Eredeti - példány 

Ez a számla összesen 3 éldán ban került kin omtatásra. 

Szállító 

A 11 tarktisz Klíma Kft. 
1172 Budapest, Harsona utca 45. 
Magyarország 
Adószá m: 14023633-2-42 
Közösség i adószám : HU14023633 
Bankszámlaszám: K&H 10400243-02408253-00000000 
Sberbank 14100608-13377149-01000006 
EUR számlaszám.: K&H 10402283-50485455-54501029 

Fizetési mód 

Átutalás 

MB Sprinter 
Rendszám : PCA-004 

Teljesítés időpontja 

2017.06.22. 

Sorszám 

Vevő 

Peter Cserny Alapítvány 
Budapest 
Bókay János utca 53. 
1083 
Magyarország 

Számla kelte 

2017.06.22. 

AN773/2017 ] 

ki,() 
/~ 

• ... 

Esedékesség :J/ 
/ 

2017.06.30. 1_.../ 

rnékkód Megnevezés l 
'----------KN_/T_E_s_zo_R ___ M_en_n__.:y_is_é...:cg_M_e_e ____ E.::._gy:......s_é-=..ga_· r ____ N_e_tt_o_' _Á_fa_0;,_o ___ Á_fa_e_' r_té_k _____ B_ruttó _J 

Klímaberendezés javítás (Nyomáskapcsoló csere, elektromos javítás, R134a utántöltés) 
502012 1 db 54 100 Ft 54 100 Ft 27% 

\\. 
lt-· 

...... -.. 
Áfa% Nettó 

54 100 Ft 

14 607 Ft 

ÁFA 

14 607 Ft ,,,..- ~::t.ü\ Mto >··,.. 27% 
F <._ 0·'" / l -,' -------------------/ ,,_o l~.i- .\ I 54 100 Ft 14 607 Ft 

ó:c_b1 \._\ tí/L--

' "\ (.f •• / l'J 't<;?,~~zesen 
,f (j) p ~.~ \ / C' e,•, .,,,. (' .. 
1 

. ' , .. ,:,( .,,Ft,)'fn u ('1 
OJ ., (~~ ~ ~ 

, Al,.(pil\,. f,in y ..... í 

68 707 Ft 

~ruttó ] 

68 707 Ft 

68 707 Ft 

\ ? . ·~; 
\ •!... . 

\ {, / 
azaz Hatvannyolcezer-hétszázne't Forint. 

•r-• ..-, __ _ ...,.._ .. =-·,...-

Fizetendő végösszeg: 68 707 Ft, 
1 t{ ,CG, .lf1 

- \ z elvégzett munka megfe l el ő, a felha sznált anyag rendeltetésszerü használatra alkalmas. 

Köszönjük a vásárlást! 

., . ., . ~ ··~ , .. , , .. ,: . . : 

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu 
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel. 
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Ltd. - Xpert v2.20.69 
. eredeti példány 

) 
SZÁMLA 

Vevő 
Peter Cerny Alapítvány 

B udapest 
Pf. 10. 
l450 

i 
1 

i 
- ~ 

1 

i 
i 
1 

,zá ll ítólevél száma: SL-2017/3682 ! 

lj es ítés : 
5 adószáma: 

,. Megnevezés 

C ikkszám VTSZ 

,. Minuten Wipes utántöltő (120 kendő/cs) 
!1 04566 19 38089490 

2017.06.26. 
19010289-1-42 

Menny. 

M.e. 

40 
clb. 

egjegyzés: A felek a késedelmi kamattal és a behajtási 
iltségátalánnyal kapcsolatban az 2013 . évi V. törvény a Polgári 
:irvénykönyvrő l Hatodik könyv 15~ . § szerint járnak el. 
iegyen lítésig a tulajdonjog fenntartva! A csomagolási, 
irnyezetvédelmi termékdíj fizetés alól 100%- ban mentes, a díj 
egfízetésre keriilt. A biztonsági adatlapok a www.va licl .hu 
rn lapján találhatók. . 

észítette: Mezőcsáti Ká lmánné Katalin 

VALID 
Kft. 

1083 BUDAPEST 
Szigo ny utca 41 

Tel. : +(36-1 ) 210 0 1 85 Fax.:+(36·-l) 303 94 60 
Adószám / Tax No .: 10345735 -2-42 

Raiffeisen Bank 12010628 - 01268025 ·· 00 100005 
HU 9512 0106 280126802500 1000 05 

Sorszám 

VK-2017/2565 
Ké1jük mindig erre a számra hivatkozzo n! 

Számla kelte: 
Fizetési mód: 
Fizetési határid ő : 

Számla pénzneme: 

Egységár Nettó érték 

1 866 

ÁFA kulcs 
27% 

74 640 

ÁFA 

27% 

Áf<A érték 

20 153 

20 17 06.26. 
Átutalás 8 nap / 

20 17.07.04."' 
HUF 

Összesen 

94 793 

Bruttó értél< 
94 793 
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PETER CEl~NY ALAPITVÁNY 
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PF. 10 
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1450 
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!HJíll<INfi OAlf: Vi1 UJE l),'\"t f: N/l!ll fiiTIVi-: 
OUCHUNGS DATU M VA LUUITP.G llUCHUt, GSTCXT 

?JI7 CG.28 C,6i?8 

é'O 1 l.Oó;)s U6i2B 

:("!(.: ~:;ytGS (1~: 1:d~ ~:1 jbJ[;;; 2~3 

i1'~F: no;;LiJ::c:)-1~DJ l;s1.;970~· ~ 
;::~.T~:~ c~~:~1„ hl. l\P~rvA:\:..,, 

i~l-J UO'.':iGSi2'i67 
_ _____ _ __ _ ___________ 1 árnogar ás _!<épvtt:~:.~~~L_ o!ai~ái 1 _____ _ 

~O L7.JG.28 J5/28 
R:r: 0Cl'j6922:i./8 
hí,1cJLkozá~: sz~rn: 09óJ.6027S 

---·--· 

El6rheí:Gsé~\ comr,.c1 1<0Nrn1n 

UnlCrEriil. Bank l· iu:igi:11 1/ z, t. 
1054 B~;clapest Stab2r_iság tfü· S-6. 

Tr!efcnban!, 
·)·36 1 325 3200 
'! /•,;._:·_:,:. \Jl1i( 1 f~\ri; tli~i :''.{. i-: l_j 

inf c~}\_1ni,crec.ii l ~31 oupJ~u 

----·- --------- - --

i iil:ili/ 
GUTSCl@ FTCIJ 

Rff: 001569221GB ·-----·-- ·-- _____ J_ --·-··· ---·-·--· ;:Ql.7 OCi.28 06/2B )) Átuta l[,s 

90tí31702B4 szárnC, számla 
---------- ----·------

201 7.Cé.28 06/28 

20 :L'/ .06.28 CG/28 

20:i.7.GG.28 06/28 

2D 17 . Gő.28 06/28 

?D ll.06.~:8 GC/ (.:B 

;:0)7062B 06/28 

)) /nuta!2s 
Rff: 001S6922J. 71 
x012996x ~zárnú s1.árnla 

)~ Átuta'i(,s 
í<ff: 00156922182 
2017 /lS:i.7 szfirnú szá11,la 

RCF: 0015592215:~ 

r~:F: Oü\ :)6922.~GJ 
J.7 i0006G :1. szá:-r;L: sz[:r-::ta 

}~ Átutal.',s 
ffö: OOJ'iü922175 
hivatkozási szám: 096)60240 

1-/. 
,/1 

2077 No1,1 2-8. 

- -~ -.} :1 j ,C ! , 

-/__.; _H0/.'·. 

-;-'/,/c'.,[f, 



2017.06.2 a„20:J. 7 .06. r!O 99 1/1 2/ 2 

•ii .i\,\: 
HU 08 1090 00213 0000 0014 :vrn :J i)OL' 

Sz,1:-nla r·n:g:--e•.:~?í?s:: ;:;~;.\~-~~-~~·.::: .... ~·.~- ;)zi:-n!:Js?J!~"' / .\,:; ~~:t'-· 

Pé nzforga lmi szám la l090002lH)0000014··340:JOOl2 HUf 

Tranzakciók folytatás TRAI\JSACTIOf\JS (Oi\lTII\JIJ[O rnAf\JSAl<TIOI\J[i\J FDfnGt:SETZT 

l<önyvC! lési Értékn ap l<özlarn óny 
rJ fltU l'YI 
UOOK ING 01\TE V/\I.U€ 01\TE 
OUCHUN GS D/\TU M V/\ 1.UTI\TAG 

NJ\RR/\TIVE 
ll UC II UNGS TE XT 

Jóvá írói, 

Clll'OIT 
GUTSCHllll'TEM 

l)Ff'. l t 
1./\ST!,C:HHlf I H! 

---·--- -------· -------------------------------------------------------- - ---------···-·· ---·····-·--·-··- --- . 

2017.06.28 05/28 
------·~-~··· "--"• - --------------· 

?.OJ.7.0G.28 06/28 

2011.06.28 ()5/?.8 

2017.0t'i.28 OG/28 

20:'..7.06.28 05/28 

201 / .OG.28 0Gi28 

2017.06.28 06/28 

2011.06.28 06/?B 

2GJ.7.06.28 CG/28 

2017.05.28 C6/28 

f<EF: COJ.5692?.1.il? 

J>) ;\~ul ~1l,~s 
l<f:F: OOl 1i6'1221G(, 

!<E:': 00 i.')(/)22164 
3 í '.',()? !00266Li677000~:02'j87 SZiilllÚ 

íffY: 00 !.1)C:92 2 J_ / 3 

~l· illUlai.ás 
HEF: OOJ.'..iG922J.7Ll 
7062tt.i2J.O,? sdrn(i szárnla, 

ll>} Át1;ta!ás 
i<Eí- 00156922183 
Gu,;sA 2627024 szám1:i ~zárnia 
)) Átuta!á 0, 

/,<1177 .3/?.lll 7 

f~Fi·: (H_r_Sl.19?2167 
·nJ\,;,JlJj3 sz[1rnú szám\;_, 

~) Atuta,~is 
~Er : OQj.56922176 
!1!vatk'.)Zási szám: 113165180 

--------------------·-·---- ------··---
20l.7.06.28 06/28 VALID l(ít 

RfF:00156922l.85 HU95120106?.8Cl26802500100üOS 
\/1( .J Q' J/2 rrr. • • · r 1 \ ·---------__ ·c_~_.:>_o_::i_ sza112_t.1_.".l_,'.~~---------·--· .. - ·- -·-- ··---- -------

2017.06.28 C6/28 )) Atutalás ' 
ilff: OQ15fi922186 ~-

····- ----- ---·- _i<F'iSA 78á2t,06 ,zárnC ~zi'írT:lq _____ _ 
20:!7.06.28 06/28 ~"' Atutalás 

Rff: 00156922i69 
17/000307 szfirnú számla 

·2ö i1:öú.2·s. "é:6-/?El·-·-·- ·)~ 1\tul;Jl3S . 

é'OJ.7.06.28 06/28 

201 7.06.2B 

íiEF: 001569?.2180 

f~;J· nu L:,69l?.LI? 
1.798(~3/i..1~. "i.B3l 12 

,. 

2011 Nov 28. 

Tájékoztatjuk, hog1; a ?.OB. évi CU00(\/ 11. tv. (Hpt.) ,i l;ipján Önre kiterjE." "'" v~· . . "-··" .... .. __ .•. 

rnegkütdjük Önnek a s1.árnlakivon,1ttal azonos módon, iiletve a bankfiókban kérheti am1ak áti:Uását. 
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~~ 
411 . példány (eredeti) SZÁMLA 1. oldal 

MEDIBIS Kft 

1126 Budapest 
Szend rő utca 37/D fszt 4 

Adószám: 10939440-2-43 
/ 

Bankszámla: ERSTE Bank 11991102-02139054-00000000 

A megrendelés száma 

Egyéb adalok: 
1 

~ fizetés módja 
Atutalás 

1 

A teljesités időpontja 
2017.09.01 

A vevő adatai: 

Péter Cerny Alapítvány 

Budapest 
Bókay János utca 53. 
1083 

Adószám: 19010289-1-42 

Fk. szám: 311237 

A számla kelte 
2017.09.01 

1 

Fizetési határidy I A számla sorszáma 
2017.10.01 \... 201710520 

-
A termék neve 

Kód 
Mennyiség M.e. Egységár Nettó Bruttó 

Besorolás 

9409 Neo-Pod T LavaBed Kit 
9019200000 

F i zetendő 

27%-os 

Számlázó: t-r·:.,;i i: meC.:,b is '.[[; rn<!d;··· · . . 1u 
l\ciöszán-1: 10939,\4[; -4 " · 

'3ank· 11 991 102-02 139054-~~ooou /. 

20 db 

Adóalap ÁFA 
130 000,00 35 100,00 

Ellenőrizte : 

ÁFA kulcs ÁFA összeg 

6 500,00 130 000,00 165 100,00 
27 35 100,00 

Bruttó 
165 100,00 

NETTÓ: 
ÁFA: 

FIZETENDÖ: 

130 000,00 
35 100,00 

165 100,00 

,,-1 ' 1 í 
.\ 1 L \ / i, l J I l / 

Egyszázllatvanölezer - egyszáz h 

, -f,-, ' 1 r' (. / ff Uv \ · U $, , , ··1 • 

A számla a DIMENZIÓ Kft. DimSQL szoftverével (5.37 verzió (3.33)) keriilt nyomtatásra. (www.dimenzio-l<ft.hu) 
A számla a 2312014. (Vl.30.) NGM rendeletnek megfelel. 



Üdvözöljük bankunkban! 

/; UrdCredit Bank BA 
<fo 

KSZA lt\K~VONAT 
STATEMENT CIF ACCOUNT 

2017.09.01-2017.09.04 134 1 / 1 2/ 1 
, ,. r\cccu:!11·,·,1~ 'l'üu··r ···1 

1B1\i,! Szarnia mp,Jnevcwse 1m;;rcJ' E·c,,·:,r:G S1.árn t,1szán1 ;;u\o·;,"·'" 
Pónzforgéllmi számla 10900028··00000014-34030012 HUF HU88 1090 0020 0000 0014 J4UJ uo1; 1 

l3789821/0001 <18_ 1 

llíll lll llallll llllllll!IIIUlllílll 

PETER CERNY ALAP ÍTVÁNY 
BUDAPE:ST 
p1::. 10 
MAGYARORSZAG/HUN GARY 
1450 

;'\"' i' 'N r·n:o,mn:o i\T /\ (iliWCE AUF EINEN BLIC I( 

Nyitóegvenleg OPEi\Jli\JG BAU\i\l[E Ai\!F f\i\!GSS,C\LDO 

Jóváírások TOTf.\L CREDITS (~tnc,CHi<IF TEi\! 

ferhelések TUTAL D1::1li 1 '.J i)\S i SCHRIFTEi\J 

Zéróc~gyenleg CLOSli\lG BAL/\i\JCE l(Of\JTOSALDO 

· Hitelk~ret OVERDRAFT LIMIT lJBERZIEHUNGSRAHJViEN 

l<önvvelé:- í Értél(n;Jp Közlrm1ónv 
tló tt,rn 
~OO!m!fi DJ\TE \IJ\lllE Ot\TE N.'.\IHlf\T\1/(·: 
ULI CHUNGSD ATUM VALUTATAG ílUCHUNGSTD<T 

. -··-~--- ---·-- ------- -- ·- --------- -·---- . ------------ ·--- ----- ··---------··· ---· 
20 J.7.0~J.Ol~ 09/0Li 

2017.09.0" OCJ/04 

R~": 001635':>2631 
rn 2017-53 

l<EF: 001ó3624935 
H3/2,;091111i szf1mú számla 

-----· --- - ------------------ --
?D1/.C9.0I, 09/Qú )~ í1wta!éis 

Siv~-2017/27173 SL?.n-;L; szcJfilici 
---------· 
201/ .09.04 QC)/QLÍ 

RíT: OOJ (,1G2 1l~H·l 
00019 '.)/ .:?O .i 7 számú számi a 

- ---------- ------ ---------- ----

201/.09.Qlj . Q9/0L! 

l·~) ,;tl:tclJs 
Rf>": G0 163524928 
Mr-c,zu\/G666/2C1.7 számú szá;i, :a 

~~ iltuialás 
REF: 00163624930 
GLJl;SA 2627026 számú számla 

\"i-·· 
.. :~ 

2017 NOV 2B. 

FlG l'il etÖ5én CONT,\Cf l<ONTAl<T 

Uni(,Gdit !.laP:( Hur.ga,,; Zil 
10'.)4 13u~1apost ~zabéid5?.j i ,}r .J -6 

Tel~fc.:r:tian:( 
+36 1 325 3200 
11,1\:W.J.unicreditban!chu 
i 11 r o@un ic recJ i tgroup. i,u 

.l óvfürii,.. 

Ci!l:Ol"f 
GUTSCHíllí-TEN 

Te1i1t !I(•• . 

1,1 L 
l ASTSCliHlf· TE; 

--------- ·. --- -----·-- ---------- ----------·- .. ----- ----------
2017.09.04 09/04 

2017.09.0il 09/0f; 

?O J. / .0'.'} _(;::i 09/f.Jt; 

--- ----- -··---

)~ Atutc1iás 
RE~: 00l6362h9.H 
7062 i9219'.i számG szárnlé,. 

-----
',))~ fout2,\ás 
REF OOJ.63ó2it933 
13125A 29'.i'.i250 s,iimC: ~.z.Smia 

20.i7i052ü szG1T1~1 szán1ta 

Mcciil,is i<f,. 
!-l~8Jll9<J-~10202139G5~QOGOOOOO 


