
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

2.Ál: számú előte rj esztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 

2017. évi támogatásával kapcsolatos elszámolásával 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2017. augusztus 30-án megkötött támogatási szerződés keretében (az előte1jesztés 2. 
melléklete) bruttó 3 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29., a továbbiakban: Alapítvány) részére a X. 
Kőbányai Rendvédelmi Nap 2017. évi szakmai programmal kapcsolatos költségekre. 

Az Alapítvány a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását 2018. január 23-án benyújtotta. 
Az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően felhasználta, és az 
elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az 
előte1jesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előte1jesztés 4. melléklete tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kite1jedt a támogatási 
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség) . 

Az elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető . 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 3.5. alpontja alapján a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. április ,,f 'b ·" 

ontból ellenjegyzem: 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

.. ./2018. (IV. 18.) határozata 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 

2017. évi támogatásával kapcsolatos elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi se l ő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány X. Kőbányai Rendvédelmi Nap 201 7. évi támogatásáról szóló elszámolását 
elfogadj a. 
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Támogatási szerződés 
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amely letreJott egyreszrol a Budapest Fovaros X. kerule Kobanya1'- 0nkormanyzat 
(székhelye: 1102 Í3udapest, Szent László tér 29., PIR száma: 73p_1TZ,-bankszámlaszárna: -GT-P·---·--· ·· · 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbert polgá'rrp~~ter{megbízás}t9ó);R.ativán)li1t 1;.
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masreszrol Kobanya Kozbiztonsagaert Kozalap1tvany (szekhel e,.-,-1-H)2:,._.Bmiapest, · Sze~ v · -

László tér 29., képviseli: Tóth Béla kuratóriumi elnök, nyilvántartási száma: 01 -01-0001 236, 
adószáma: 19660877-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20083887) mint 
Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), a tpvábbiakban együttesen: Szerződő Felek közö tt 
az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A S~erződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő közalapítvány, amely a közbiztonság védelmében nyújt 
szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére. 

2. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Támogatott alaptevékenysége ellátásához és 
működéséhez. A támogatás mértéke 3 OOO OOO Ft, azaz hárommillió forint , amelynek fedezete a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában (a Képviselő-testület működés i célú 
általános tartaléka) rendelkezésre ál l. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 084032 civil szervezetek programtámogatása. A támogatás 
felhasználható a 2017. szeptember 2-án és 3-án Budapesten, az Óhegy parkban tizedik 
alkalommal megrendezésre kerülő Kőbányai Rendvédelmi Nap programmal kapcsolatos 
költségekre. 

4. A Szerződő Felek az Országos Bírósági Hivatal által vezetett Civil szervezetek 
névjegyzékében feltüntetett adatok alapján rögzítik, hogy a Támogatott a 2016. évi 
működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 
követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezte . 

5. A támogatás folyósítására a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül 
kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára. 

6. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2017. december 31-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

7. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli , 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés , egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott képviselője az elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak, és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

8. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint tájékoztatást 
kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai tevékenységéről. 

9. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. 



10. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás fe lhasználását 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

11. A Támogatott a jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

12. Kapcsolattaiiásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály civil és nemzetiségi 
referense. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály és a Belső Ellenőrzés i 

Osztály. 

Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tóth Béla elnök. 

13. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a Támogatott nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
c) alpontja szerinti átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 
e) a Támogatottal nincs lejárt köztartozása, 
f) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési 
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

14. A 13. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a támogatás 
nyújtásának feltétele. 

15. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási c·élra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerüen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékü ügyleti kamatával együtt 
az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 

elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

16. A 15. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 6. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az Önkormányzat 
15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

17. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni , ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 13. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul , 
e) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenő rzését , vagy 
elmulasztja a 11. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 6. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 
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18. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesí tés közlését 
követő 15 napon belül ajegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatta l 
együtt A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév el ső napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mé1iékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polg~ri Törvénykönyvrő l szóló 201 3. 
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

20. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. melléklet. 

21. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláüj ák. 

, 

" Budapest, 201 7. augusztus „ 
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Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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1 2017 AUG 3 0. 
Habináné Musicz Erika 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

ArJ ~~ 
Jógá~é §zabados 

Henrietta 
civil és nemzetiségi 

referens 

) 
Budapest, 2017. augusztus ,, ,;.') . " 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

Támogatott 
Tóth Béla elnök 
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1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalm,ú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem , amely a 
Budapest Főváros X. kerül~t Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről , valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/201 7. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. ' 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sonendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a 
költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszes ítő 

szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen ugyanezen 
számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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.. ......... 2?.~ .... malléklet az előterjesztéshez 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
1102 Budapest X., Szent László tér 29. 

Adószám: 19660877-1-42 
Tel: 4338-141 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 
Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ikt. szám: 4/20 18. 

Tárgy: beszámoló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére a X. Kőbányai Rendvédelmi Nap költségeihez összesen 
bruttó 3 OOO OOO Ft támogatást biztosított, amely összeg 20 17. augusztus 31-én a bankszámlára 
került. 

2017. szeptember 1-3. között megrendezett X. Kőbányai Rendvédelmi Napokon számos (36 
db) rendvédelmi (24 db) és civil (12 db) szervezet vett részt, képviseltette magát. Ezen szervezetek 
lefedték Magyarország teljes rendvédelmi „palettáját", képviseltette magát a Magyar Honvédség 
számos egységével, valamint a HM Ei Zrt.-vel, a rendőrség több, helyi és országos szervezeti 
egységével és a Terrorelhárítási Központtal, de jelen volt a Katasztrófavédelem, az Országos 
Mentőszolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, valamint a fővárosunkban található összes 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a hozzájuk taiiozó BV Holdinghoz tartozó BUFA Kft. képviselői is . 
A védelmi szféra felső szintjét jelentő Budapest Főváros Kormányhivatalának Védelmi Titkársága 
is képviseltette magát kiállítóként a rendezvényen. A civil szervezetek között képviseltette magát a 
Mezei Őrszo lgálat, a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszo l gálat, a Dr. Sztanek Endre Alapítvány, a 
Kőbánya Óhegy Polgárőrség, valamint a Vöröskereszt is, de a kerületi és a fővárosi Közterület
felügyelet is képviseltette magát, de számos hagyományőrző egyesület is megtisztelte 
rendezvényünket. 

A rendezvé1myel igyekeztünk mind a rendvédelmi szerveket közelebb hozni a lakossághoz, 
mélyebb rálátást biztosítva számukra a rendvédelmi dolgozók mindennapjaira, de idén először 

kapott egy teljes napot a rendezvény azon célja, hogy a rendvédelmi dolgozók és családjuk 
„ünnepe" is legyen ez a rendezvény. Ezt a célt szolgálta a résztvevők számára megrendezésre kerülő 
focikupa, főzőverseny és vüiusvetélkedő, mely a visszajelzések alapján a résztvevő szervezeteket 
örömmel töltötte el, és kiváló kezdeményezésnek tartották. 

A rendezvény költségvetését tekintve, a rendezvény tervezett összköltsége alig lépte túl az 
5,7 millió Ft-ot, melyet több költségviselő biztosított. A költségviselők a következő szervezetek 
voltak: Kőrösi Nonprofit Kft (2,0 MFt), a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (3,0 MFt), 
Kőbánya Tüzvédelméért Közalapítvány (300 OOO Ft), Polgármester (0,5 MFt). A rendezvény 
tényleges összköltsége nem érte el a 4,8 Millió Ft-ot. 
A Kőbányai Közbiztonságért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel köszönöm az 
önkormányzatnak nyújtott támogatást. 

Melléklet: pénzügyi főösszesítő a 2017. évi támogatás elszámolásáról. (l lap) 

Budapest, 2018 . január 23. 

Tisztelettel: 
Tóth Béla elnök 
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Kóbánya Közbiztonságáért Közalapítvány X. Kóbányai Rendvédelmi Nap 

Támogatás 
Termék vagy szolgáltatás Számla Teljesítés Fizetési 

Számla Számla 
Sorszám támogatás jellege Helyszín ldópont összege Számla száma Számla kibocsátója 

megnevezése kel te idópontja határidó 
elszámolásának végösszege 

Ft ide·e Ftl 
3 OOO OOO 

1. 1
x. Köbányai 2017.09.02-
Rendvédelmi Nap Budapest 03 25 OOO WH 1SA8307446 Bereczki István EV 1 játékvezetés 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.30 25 ooo l 
X. Köbányai 2017.09.02-

106 8401 2. 
I Rendvédelmi Nap Budapest 03 101 868 INK4-SZ-1819776 INK4.hu Kft oklevéltartó 2017.10.05 2017.10.05 2017.10.05 2017 .10.05 

3 . 
X. Köbányai 2017.09 02-

I Rendvédelmi Nap Budapest 03 171 450 2017/00144 Merána Kft hímzett póló 2017.08.29 2017.08.29 2017.09.08 2017.08.31 171 450 

4. 
X. Köbányai 2017.09.02-

I Rendvédelmi Nap Budapest 03 5 760 A09300712/1050/00001 LIDL Bt ásvánvviz 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.31 5 760 

s. X. Köbányai 2017 .09.02-
1 Rendvédelmi Nap Budapest 03 5450 A03101061/1223/00006 SparMO Kft élelmiszer vásárlás 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.31 5450 

G. 
1 X. Köbányai 2017.09.02-
Rendvédelmi Nap Budapest 03 120 OOO NQ9ED9255071 Lite R70 BT rendezvénvszervezés 2017.08.30 2017.08.30 2017.08.30 2017 .08.30 120 OOO 

7. 
( Köbányai 2017.09.02-
Rendvédelmi Nap Budapest 03 6 964 A09300712/1049/00001 LIDL Bt qyümölcs, müanyaq tányér 2017.09.01 2017.09.01 2017.09.01 2017.09.04 6 964 

8. 
IX. Köbányai 2017.09.02-
Rendvédelmi Nap Budapest 03 400 OOO NQ9SB9361067 Lile R70 BT rendezvénvszervezés 2017.09.03 2017.09.03 2017.09.03 2017.09.04 400 OOO 

9. 
X. Köbányai 2017.09.02-

1 Rendvédelmi Nao Budapest 03 61 750 NQ9ED9255074 Lile R70 BT rendezvényszervezés 2017 .09.03 2017.09.03 2017.09.03 2017.09.03 61 750 
X. Köbányai 2017.09.02-

10. 1 Rendvédelmi Nap Budapest 03 64602 HC4SA5398196 Szoloa Laiosné EV ásvánvvíz, üdítő 2017 .08.31 2017.08.31 2017.09.07 2017 .09.06 64 602 
X. Köbányai 2017 .09.02-

11. Rendvédelmi Nap Budapest 03 68 453 Á000003662017 Witeq Köoorc Kft hütömáqnes loqóval 2017.08.30 2017.08.30 2017.09.07 2017.09.06 68 453 
X. Köbányai 2017.09.02-

12. 
Rendvédelmi Nap 

Budapest 
03 

32 625 v20170013756 Körösi Nonorofit Kft egyéb szolaáltatás 2017 .09.06 2017.09.03 2017.09.16 2017.09.08 32 625 
X. Köbányai 2017.09.02-

13. Renrlv,:,,,-4,,,,lmi 11.1..,, .... Budapest m 254 OOO MB5SA0857094 T ransit Autósegélyszolgálat technikai eszközök bérlése 2017.09.04 2017.09.03 2017.09.18 2017.09.08 254 OOO 
X. Kőbányai 2017.09.02-

14. RPnrl vó~0 1mi t,Jon Budapest 03 60 960 WH1SA8551939 lnfo Transit Kft molinó 2017.09.05 2017 .09.01 2017.09.19 2017 .09.08 60 960 
X. Köbányai Budapest 2017.09.02- 749 300 

15. Rendvédelmi Nap 03 749 300 LN5SA3379016 Csüllöa Károlv EV hanaositás 2017 .09.03 2017 .09.03 2017.09.18 2017.09.12 
X. Köbányai Budapest 2017.09 02- 26í OOO 

16. Rendvédelmi Nap 03 261 OOO GU4SA1431664 TCK Szövetkezet eszközbérlés 2017 .09.11 2017.09.03 2017.09.19 2017.09.15 
X. Köbányai 2017.09.02- 160 OOO 

17. Rendvédelmi Nap Budapest 03 160 OOO GU4SA3371261 FECSKE bünmeqelözési proqramok 2017.09.12 2017.09.03 2017 .09.20 2017.09.15 

X. Köbányai 2017 09.02- 191 OOO 
18. Rendvédelmi Nap Budapest 03 191 OOO 20170452 Bohus Alarm Kft éjszakai örzés 2017.09.1 3 2017.09.03 2017.09.21 2017.09.15 

X. Köbányai 2017 .09.02- 194 818 
19. Rendvédelmi Nap Budapest 03 194 818 Á00000441/2017 Witea Köporc Kft plakett eavedi dekorral 2017.10.13 2017. 10.13 2017.10.21 2017 .10.17 

X. Köbányai 2017.09.02- 65 OOO 
20. Rendvédelmi Nap 03 Budapest 65000 V104 77 -09407 Fövárosi BV Intézet kiszállított hideaélelem 2017.11.16 2017.09.01 2017 .11 .30 2017 .11 .23 

Összesen 3 OOO OOO 
1 

1 1 1 3 C04 972 

1 1 
Nyilatkozat· mmt az alapbizonylatok torvenyeben elöir1 osszes1tesert felelős megvalos1to, felelosseggel ny11a1kozom. hogy az elszamolasban szereplő bizonylatok a torvenyes 617.esi időn be!ul te lephelyunkon fellelhetők es ellenőrizhetők . 
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