
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Közjóléti Bizottság részére 

J.f;_,_ . számú előterjesztés 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott 
támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2019. évben 1 257 300 Ft támogatást 
biztosított a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Kft.) részére informatikai fejlesztéshez. 
A támogatási szerződés 5. pontja alapján a Kőbányai Szivárvány Kft.-nek a támogatási összeg 
felhasználásával 2019. december 31-éig tételesen el kellett számolnia és beszámolót készítenie az 
Önkormányzat részére. 

A Kőbányai Szivárvány Kft. ügyvezetője, Lajtai Ferencné határidőben megküldte beszámolóját 
az informatikai fejlesztéshez nyújtott támogatás felhasználásáról , mellékelte a záradékolt számlát 
és a pénzügyi teljesítést igazoló banki kivonatot. A beszámoló mellékletét képezik a szállítási 
szerződés, az átláthatósági nyilatkozat, valamint a megvásárolt eszközök állományba vételéről 
szóló bizonylatok. 
A becsatolt TWINNET Kft. által kiállított SM-2019/38A számú számla alapján a beszerzés 
költsége bruttó 1 259 681 Ft volt, mely alapján a Kőbányai Szivárvány Kft. a teljes támogatási 
összeget felhasználta. 
A támogatás felhasználásával beszerzésre került 6 db Microsoft Office 2019 Home&Business 
szoftver, 1 db SSD WD 250 GB SA T A3 merevlemez és 1 db SWITCH TP-LINL hálózati 
megosztó eszköz, valamint 3 db Hewlett Packard 290 02 számítógép. Az újonnan vásárolt 
számítógépek megfelelnek a jelenlegi követelményeknek, a gyorsabb merevlemez egy korábban 
vásárolt számítógép memóriáját bővítette , az új szoftverek pedig nagymértékben hozzájárulnak a 
korszerűbb munkavégzéshez. 

A Kőbányai Szivárvány Kft. beszámolóját az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
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 4. pont 4.1. alpontja alapján a Közjóléti Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti 
Bizottsága meghozza az előtetjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. január ,,J 4." ~ ob.,_, 0 
Weeber Tibor 



1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2020. (1. 21.) határozata 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott 

támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti 
Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Kft. informatikai fejlesztéshez nyújtott támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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KÖBÁNY AI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 

Beszámoló az informatikai fejlesztésről 
(támogatás elszámolása) 



Beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. 

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 
3/2019. (II.22) önkormányzati rendelet alapján támogatást nyújtott a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. informatikai rendszerének fejlesztéséhez. 

A támogatott tevékenység kormányzati funkció kódja: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos 
ellátása. 

Az Idősek Otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személyek ellátása történik . 

. Az intézmény az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek 
teljes körű ellátására kerül sor, melynek keretében a napi ötszöri étkezést, szükség szerint 
ruházat, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban 
meghatározott egészségügyi ellátást és a lakhatást biztosít. 

Az Idősek Otthona működését meghatározó főbb, szakmai jogszabályok: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ·l993. évi III. törvény; 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 
17.) Korm. rendelet; 

~ A .személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SZCSM rendelet; 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet; 

- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) 
SZMM rendelet. 

A szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. · 

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó · szociális 
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet előírásai szerint: 

az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, 
az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és 
az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. 

Az intézményi elhelyezés előtt előgondozásra kerül sor, mely során vizsgálatra kerül a 
gondozási szükséglet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállása. A megállapítások a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
SZCSM rendelet 2. számú melléklet szerinti Előgondozási adatlapon kerülnek rögzítésre, 
továbbá kitöltésre kerül a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti Értékelő adatlap. 
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Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes 
képviselőjével megállapodás megkötésére kerül sor. 
A szolgáltatást igénybe vevők esetében az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások téritési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 
alapján „Nyilvántartás" -t vezet a gondozási és élelmezési napok számának alakulásáról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 9. számú melléklete alapján vezeti az Egyéni 
gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapot, valamint a TEV AD MIN KENYSZI rendszerben 
naponta adatot szolgáltat. 

Az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználását az 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM rendelet 9. számú melléklete szerinti Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó 
lapon kerül rögzítésre, melyet az ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon 
szereplő adatokban bekövetkező változások esetén kell kitölteni. 

Az intézmény készleten tartja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 52. § szerinti 
gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó 
megfelelő gyógyszermennyiséget. A jogszabályi előírásnak megfelelően összeállított és 
aktualizált alapgyógyszer listát a lakók számára a faliújságon ki kell függeszteni . Az 
alapgyógyszer listán szereplő gyógyszereket az intézmény térítésmentesen biztosítja a lakók 
számára, melyet egyénileg kell nyilvántartani. 

A személyre szóló gondozás, ápolás érdekében gondozási tervet kell készíteni a mentálhigiénés 
és a gondozási csoportnak. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg a szolgáltatást 
igénybe vevő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok 
megvalósításának módszereit. 

A fentiekben röviden ismertetett szakmai tevékenységek végzéséhez, az adatok rögzítéséhez és 
a nyilvántartások vezetéséhez elkerülhetetlen a megfelelő informatikai, számítástechnikai . 
gépek, programok használata, szükség esetén a korszerűsítése. 

Az informatikai rendszer fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárult a Budapest Főváros X. 
kerületi Kőbányai Önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22) 
önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás. 

A támogatásként folyósításra került 1 257 300 Ft felhasználása az alábbiak szerint történt: 

Beszerzésre került: 
- 6 db Szoftver Microsoft Office 2019 Home & Business HU (534 543 Ft), mely nagymértékben 
hozzájárul a hatékony munkavégzéshez. 

-1 db SSD WD 250 GB SATA3 (16 796 Ft) 
Az új szoftver (winl 0- operációs rendszer) támasztotta követelményeknek megfelelő hardver 
frissítést hajtottunk végre egy régebbi beszerzésű számítógépen, amelynek során a gépbe több 
memória és gyorsabb merevlemez került. 

- 1 db SWITCH TP-LINK (6 864 Ft) - hálózati megosztó eszköz, megteremtve a centralizált 
strukturált hálózat megosztásának lehetőségét és biztosítva a rugalmas működtetést. 
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- 3 db Hewlett Packard 290 G2 számítógép (701 478 Ft) , melyek megfelelnek a jelenlegi 
el várás oknak. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak és a Budapest Főváros X. keriilet 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületnek az informatika fejlesztésére nyújtott anyagi 
támogatásáért, amely elősegíti a hatékony szakmai munkavégzést. 

Budapest, 2019. december 12. 

Tisztelettel és köszönettel: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
Adószám: 21886171-2-42 

Mellékletek: 
(a Támogatási szerződés · l. sz. melléklete szerint) 

1 db számla (SM-2019/380/A.) másolata 
1 db számlatörténet (utalás igazolása) másolata 
1 db Szállítási szerződés másolat 
1 db elszámolás összesítő 

10 db állományba vételi bizonylat 
1 db tranzakciós lista 

1. 

kir-L.c, ·~ J 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 
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Számlatörténet bejegyzés részletei 

Számlaszám 

Devizanem 

Számla elnevezése 

Könyvelési dátum 

Tranzakció típusa 

összeg 

Ellenoldali név 

Ellenoldali számlaszám 

Közlemény 

11710002-20195562 

HUF 

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT 
KFT. 

2019.11 .11. 

NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 

-1.259.681 

TWINNET KFT. 

12011416-01377667-00100004 

SM-2019/380/A 

~(~~) 

AZ EREDETIVEL . 
MINDENBEN MEGEGYEZŐ 

HITELES MP.SOLAT 



Szállítási szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

székhely: 
adószám: 

1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
21886171-2-42 

törzskönyvi azonosító szám: 
számláját vezető pénzintézet: OTP Bank 
számlaszám: 11710002-20195562-00000000 

képviselő: Lajtai Ferencné ügyvezető, mint Megrendelő kötelezettségvállaló 
(a továbbiakban: Megrendelő), valamint 

másrészről a(z) 

TwinNet Számítástechnikai és Oktató Kft. 

székhely: 1163 Budapest, Szérü utca 45. 
cégjegyzékszám: 01-09-663398 
adószám: 12295942-2-42 
bankszámlaszám: 12011416-01377667-00100004 
képviseli: Balogh. Zoltán ügyvezető 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Szállító) 

mindketten együtt szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. összehasonlítható árajánlatokat kért be asztali 
számítógép, operációs rendszer, SSD meghajtó, valamint vezetékes -Patch kábel-elosztóra, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29. Dr. Kovács Róbert _ Antal polgármester megbízásából Weeber Tibor 
alpolgármester) és Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit 
Kft. (rövid neve: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., székhelye:1108 Budapest, Sütöde u. 4.) 
között létrejött támogatási szerződés terhére történő informatikai eszközök fejlesztése 
érdekében. · 
A Szállító, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra. 
Szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg: 

1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító 2019. október 31-ig leszállítja a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékletében (Árajánlat) megjelölt informatikai 
eszközöket a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 1108 Budapest, Sütöde u. 4. szám alatti 

2. 

székhelyére. · 

A Szállítót az eszközök ellenértékeként 991.875,- Ft+ a mindenkor hatályos ÁFA, vagyis 
1.259 .681,- Ft, azaz egymillió-kétszázötvenkilencezer-hatszáznyolcvanegy forint illeti 
meg. 

A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses 

AZ EREDETIVEL „ 

MINDENBEN MEGEGYEZO 
HITELES MÁS OLAT 
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fedezete rendelkezésre áll. 

3. A Megrendelő a teljesítésről teljesítés-igazolást állít ki. A számla benyújtására a Szállító 
csak a Megrendelő által elfogadott teljesítés után jogosult. A teljesítés igazolás aláírására 
Megrendelő részéről a Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna jogosult. 

4. Fizetési mód: a Megrendelő a számla ellenértékét a kézhezvételétől számított 30 napon 
belül átutalással egyenlíti ki. 
Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn túl teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a 
mindenkori jegybanki alapkamat szerint a késedelmes teljesítéssel arányos kamatot fizet a 
Szállítónak. 

5. A Megrendelő a Szállítót a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul írásban értesíti, 
megjelölve a hibás terméket, valamint a felmerült hibákat. 
A Szállító garanciával rendelkező eszközök esetén köteles a helyszínen 6 órán belül 
megjelenni és a javítást megkezdeni. Amennyiben az eszköz a helyszínen nem javítható, 
úgy haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül cserekészüléket biztosítani, a hibás 
terméket, a Megrendelő nyilatkozata szerint, saját költségén - beleértve az elszállítás, stb. 
költségeket - 3 napon belül hibátlan termékre kicserélni. 

6. A Szállító kötelezettségei kötbérterhesek. 
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén ajánlattevő kötbért köteles fizetni az 
önkormányzatnak, amely közvetlenül a végszámla bruttó összegéből kerül levonásra. 
A kötbérmértéke 10.000,- Ft/nap. 

7. Amennyiben a teljesítés a Szállító felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy 
lehetetlenülése miatt meghiúsul, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni az 
Megrendelő részére, melynek mértéke a bruttó vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő 
összeg. 

8. A Szállító az eszközökre 1-3 év jótállási és a jogszabályokban meghatározott 
szavatossági kötelezettségeket vállalja, melyek kezdetének · időpontja a hiba- és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges javítás esetén a 
szavatossági idő a javított részre újra kezdődik. 

9. A Szállító köteles használati útmutatókat és kézikönyveket az intézmények vezetőinek 
rendelkezésre bocsátani, akik kötelesek az informatikai eszközöket a Szállító utasításainak 
megfelelően használni a terméket, és betartani a Szállító használatra vonatkozó utasításait. 

10. A Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a teljesítés során felmerulő minden számottevő · 
akadályról egymást · írásban értesítik, és mindent elkövetnek az akadály elhárítása 
érdekében. 
Jelen szállítói szerződés teljesítése során a szerződő felek képviselői: 
A Szállító részéről: Balogh Zoltán Tel.: 06-30/747-1915 
A Megrendelő részéről: Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna Tel.: '06-1-434-2150 

11. A megkötött szállítási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek 
egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet. 

12. A Szállító a szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
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• nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, 
• nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék- · 

tartozása, 
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) alpontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó 
nyilatkozata a szerződés mellékletét képezi, 

• a nyilvántartását végző szervezetnél nincs folyamatban a jelen szerződéskötést 
érintő változásbejegyzési eljárása. 

A nyilatkozatban foglaltak változása . esetén a Szállító haladéktalanul köteles . 
tájékoztatni a Megrendelőt. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő a 
szerződést felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a 
szerződéstől eláll. 

13. Szerződő felek a helyileg illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el. 

14. Ajelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 

Budapest, 2019. október 17. 
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésró7 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... .. . ... ... ... .. . (név), mint a 
................... ............................. ...... ........................ ...... .............. ..... (cégnév) 
.. . .. ............................. .... ................. ... .................................... ......... (székhel;~ 
..... .. ........ .... .. ... ... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő 
aláhúzandó) 

a) költségvetési szerv, 
b) · köztestület, 
c) helyi önkormányzat, 
d) nemzetiségi önkormányzat, 
e) társulás, 
f) egyházi jogi személy, 
g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
... ................................. ............. .. ... ............... ..... [önkormányzat megnevezése] 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, 
h) külföldi-helyhatóság, 
i) külföldi állami szerv, 
j) külföldi helyhatósági szerv, 

állami 
helyi 

k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tillam, azaz 
......................................... [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

ll. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetek 

1. Alulírott, Balogh Zoltán, mint a TwinNet Kft. (cégnév) 1163 Budapest, Szérű utca 45. (székhely) 
12295942-2-42 (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 
a) az általam képviselt szervezet olym1 belföldi, vagy . külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 
ab) [a megfelelő aláhúzandó), 

az Európai Unió tagállamában, 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállmnában, 
olyan állambm1 rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye és ez az ország: ...... ........... . ..... . ....... .. ............ ............... .. . 
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ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11. pontja 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, mnelyről a 3. pontban 
nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a ten·orizmus finmzszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 
mértéke %-ban 

1. Szabó László 
Budapest, 

Hoffmann flona 50% 
1970.05.24. 

2. Szabó András 
Budapest, 

Hoffmann flona 50% 
1970.05.24. 

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthat_óságáról 

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
(továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
r;azdálkodó szervezet(ek) és adóilletőséf!Jlk: 
Srsz. Gazdálkodó Szervezet Részesedés Adó illetősége 

szervezet neve adószáma mértéke %-ban 

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 
·o5{i személy vazvjo~ személvisé<zizel nem rendelkező 5{azdálkodó szervezet ténvlef!es tulaidonosa(i): 
Srsz. Gazdálkodó Tényleges Születési hely Anyja neve Részesedés 

szervezet neve tulajdonos(ok) és idő mértéke%-
ban 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott,. .. ...... ...... .................. ............................ .. ......... ...... ............ ... ... ... ... ... .... (név), 
mint 
a ... ······ ········· .................................................................................................................... . 
... ... ... (civil szervezet, vízitársulat 
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neve) .... .. .... .. ...... .... ..... ... ...... ...... .. ..... .. ... .. ... . ...... ....... .. ...... .. ..... .. ..... .... (székhel;~ ..... ... ..... .... . 
... ... ... ... ... ... ... .. . ..... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
szervezet az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának 
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (]) bekezdés 1. e) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztséf;Viselői: 
Srsz. Vezető tisztséf;Viselő Születési hely és idő Anyja neve 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerzntz vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető Szervezet neve Szervezet Részesedés 
tisztséf;Viselő adószáma mértéke %-ban 

e) Ab) pont szerint.i szervezet(ek) átlát~ató szervezetek, az~ 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 

eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olymz államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye vm1, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, cc) nem minősül a társasági adóról és az 
osztal~kadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, cd) a szervezetben 
kőzvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), eb) és cc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. · 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a te,rorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi UJJ. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényle~es tulajdonosa(i): 

Srsz. 
Gazdálkodó Tényleges Születési hely 

Anyja neve 
szervezet neve tulajdonos 

3. N ilatkozat ab ont szerinti szervezet adóilletősé e 
Srsz. Gazdálkodó Szervezet 
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szervezet neve adószáma mértéke %-ban 

4. Nyilatkozat azolaiak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó 
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot 

h l d ' ' d' l d lk k mef; a a o reszese esse ren e ezne 
Srsz. Gazdálkodó Adószám Részesedés Adóilletősége tényleges tényleges 

szervezet mértéke%- tulajdonos(ok) tulajdonos 
neve bm1 születési 

helye és 
ideje 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesító) okirata, il.letve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). 

·Felelősségem tudatában kijelentem,. hogy a nyilatkozatban megadott adatok a . valóságnak 
megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó 
nyilatkozat megküldésével jelzem. 

Kelt: Bp. 2019. 10. 17. 

~ S: 
t ·· ' éP.viselő neve 

1:1.-. . TwinN.t l<tt. Budapest, 1153 Szé/'IÍ 11, 46, f Ad6czárn: 12295'l4N-42 

TWINHET Raiffaiaa Banke.z.: 
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Civil sz.ervczet, klub megnevezése: Kli t.11,nyni Szivárvány Nonprofit Kft 

Támogatás 
Sorszám támogatás Jellege Helyszín Időpont öaszoge SzAmla száma 

"'" 0 

Informatikai eszközök 
1. 

íejleszlése 
Bp. Sütöde u.4 2019. 1 257 300 20191380/A 

2. 0 
3. 0 
4. 0 
5. 0 
6. 0 

Összesen ,,,. 1257300 

Termók vagy 
Sdmla kibocsátója szolgáltatja Sdmla kelte 

SZOFTVER Mlctoeoft Office 
2010 Home&Suslnoas, SSD 

TWINNETKFT WD 260 08 SATA.3, SWITCH 2019-10-28 
TO-LINK, SzAMITÓOÉP HP 
20002 

Tetjesltés td6pontja Fizetési haUrtd6 Számla el:számolásá.nak 

2019-10-27 2019-11-07 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
Adószám: 21886171-2-42 

1. 

Ideje 

2019-11-11 

Számla végösszege 
(Ft) 

1259681 

/:h~__, ;:s ~) 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 
Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4061 
21886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekről, gépekről, 

felszerelésekről és járművekről 
Pénznem : Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, típus, kapacitása: Az állománynövekedés jogcíme: 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 

Költséghely száma: A főkönyvi szia_ száma: 

114 

VTSZ: 1 A ren~elés száma: Ágazati kód száma: Nyilvántartás i (l:ltári) száma: 
114/ 00 9/ 1 

A gyánó megnevezése: Megnevezés Összeg 1 Számlakijelölés 

A sz.állító megnevezése: Bruuó énék 

. TWI NNET Kft 
7 0 í50 

A szállítólevél Elszámolt értékcsökkenés . 
kelte: 70 15 0 

száma: 

Az átvétel Nenó érték 
kelte: aláinisa: 

Gyártási Beruházási fökönyvi 
száma: éve: szia. szám 

1 A garancia idötanama: Maradványérték 
0 

A számla 

száma kelte - Osszeee 

SM-2 01 9/ 3 80/ A 2019 . 10.27. 

Az azembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019 . 1 0 . 27 . okmány száma: Számviteli trll. s zerinti, a z on na li 

: A leírási kulcs o/o-a : 
100 ,00 

Tömege: Automatizáltság foka: A leírás éve: 
1 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének ./J/rh„'lú{ 1 

idöpontja: ;2..:L)/ !JJ r:J. :2- 9- aláírása: 17 -v (1 

Föbb méretei : Korszerúségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás ,ilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevó (aláírás) 

Rendszám: Raktár, üzem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági%:. Analitikus 
j.J) I 1 ./ o /'f- t'LI 1 

Motorszám: nyilvántartás: 

_______ / 



A váll alkozás megnevezése: 

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 
S,)fs:zam: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4062 

2188617 1-2-42 műszaki és egyéb berendezésekről, gépekről , 

fe l szere lésekrő l és j árművekrő l 
Pénznem: Ft 

A tárgyi es2köz megnevezése, típus, kapacitása : Az állománynövekedés jogcíme: 

Microsoft Offi ce 2 019 Home& Business Hu 

Költséghely száma: . A fükönyvi szla. száma: 

11 4 

VTSZ: 1 A rendelés száma : Ágazati kód száma: Nyilvántartás i Oeltár:) száma: 

11 4/ 009/ 2 

A gyánó megnevezése : Megnevezés Osszeg SzámlakijelOlés 

A szállító megnevezése: 

TWINNET Kft 

Bruttó érték 
70 150 

A szállítólevél E lszámolt é rtékcsökkenés 
70 150 kelte: száma: 

Az átvétel Nenó érték 
ke lte: aláírása: 

Gyártási BenÍházási fükönyvi 
száma: éve: szia. szám 

1 A garancia i?ötartama: Marnlványérték 
0 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019 . 10 . 2 7 . 

Az f!Zembe helyezés A leírás módja: ·. 
kelte: 2019. 1 0 . 27. okmány száma: Számvitel i trv: szerinti , azonnal i 

A leírási kulcs %-a: 
100 ,00 

Tomege: Automatizál tság foka: A leírás éve: 
1 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének / 1 
idöpontja: .t,(/f.!} _ / t1 · .f.,. '74- al áírása: 

/Jd / n tUí. , 
y - - '11 

Föbb méretei : Korszerűségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás ; ~~ilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevö (aláírás) 

Rendszám: Raktár, üzem 

Alvázszám: (költséghely) 
•. 

Használhatósági %: Analitikus 
,P.o.l 9 .ro J.1- Ív I Motorszám: ny ilvántartás: 



A váll alkozás megnevezése: 
1 ÁLLOl'v1ÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 

Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4.063 

21886171-2-42 rnüszaki és egyéb berendezésekről , gépekről, 

felszerelésekről és jármüvekről 
1 Pénznem: Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, típus, kapacitása : Az állománynövekedés jogcíme: 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 

Költséghely száma: A főkönyvi szla. száma: 

114 

VTSZ: 1 A rendelés száma: Ágazati kód száma : Nyilvántartási (leltári) száma: 
114/009/3 

A gyártó megnevezése: Megnevezés Összeg 1 Számlakijelölés 

A szállító megnevezése: Bruttó énék 

TWINNET Kft 
70 150 

A szállítólevél Elszámolt énékcsokkenés 
70 150 kelte: száma : 

Az átvétel Nettó érték 
kelte: aláírása: 

Gyártási Beruházási fökonyvi 
száma: éve: szia. sti.m 

1 A garancia idör.anama: Maradványérték 
. ( t 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019 . 10 . 27 . 

Az üzembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019.10.27. o_krnány száma: Számviteli trv . szerinti, azonnali 

A leírási kulcs %-a: 
100 ,DO 

Tömege,: Automatizáltság foka: A Jeirás éve: 
1 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének . 
624/lizl';z_~ 1 idöpontja: ,Z.0/3.JO ,e_~ aláírása: 

Föbb méretei: Korszerűségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás l'#lvántan.ás ba 
vétel könyvelése (szám) vevö (aláírás) 

~ndszárn: Raktár, üzem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági %: Analitikus 
cM19 ./0 rl-f- ~ I Motorszám: nyilvántartás : 

~! 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLL01'1Á.NYBA VÉTELI BIZOl\TYLAT 
Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4064 

21886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekről, gépekrő l , 

felszerelésekröl és jánnüvekröl 
Pénznem : Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, tipus, kapacitása . Az állománynövekedés jogcíme: 

1 
Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 

Költséghely száma: A főkönyvi szla. száma: 

114 

vrsz: 1 A rendelés száma: Ágazati kód száma: Nyilvántartás i (leltári) száma: 

1 14/ 009 /4 

A gyártó megnevezése: Megnevezés Osszeg Sz.ámlakijelölés 

A szállitó megnevezése: Brunóénék 
70 150 

1WINNET Kft 

A szál!itólevél E lszámolt értékcsökkenés 
kelte: 70 150 

száma: 

Az átvétel Nettó énék 
kelte: aláirása : 

Gyártási Beruházási főkönyvi 
száma: éve: szia. szám 

1 A garancia idötartama: Maradványénék 
0 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019.10.27 . 

Az !iZembe helyezés A leírás módja : 
kelte: 2019.10.27 . okmány száma: Számviteli trv . szerinti , azonnali 

A leirási kulcs %,-a : 
1 DO .DO 

Tömege: Automatizáltság foka : A leirás éve: 
1 

Teljesitménye: Állornánybavétel elrendelésének . !}@fa;/ idöpontja: 2.{J / !) , / (J • ..'<., Y- aláírása: 

Főbb méretei : Korszerűségi mutató: A ny ilvántanásba Kelt Hivatkozás &ilvántartásba" 
vétel könyvelése (szám) vevő (alálnls) 

Rendszám: Raktár, iiZem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági %: Analitikus i,ro)9-/o'J-f- lA / Motorszám : nyilvántartás: 



A ,vál lalkozás megnevezése: 

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 
Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4065 

2188617 1-2-42 műszaki és egyéb berendezésekrő l , gépekről , 

fel szerelésekről és j árművekrő l 
Pénznem: Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, tipus , kapacitása: Az állománynövekedés jogcíme: 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 

Költséghely száma: 1 A fökö nyvi szla. szá.-na: 

114 

VTSZ: 1 A rendelés száma: 1 Ágazati kód száma: Nyilvántartási (leltári) száma: 
114/009/5 

A gyártó megnevezése: 

1 

Megnevezés ósszeg Számlakijelolés 

A szállító megnevezése: Brunó érték 
70 150 

TWINNET Kft 

A sz.á.llítólevél Elszámolt értékcsökkenés 
70 150 kelte: száma: 

Az átvétel Nettó érték 
kelte: aláinisa : 

Gyártási Beruházási fükönyvi 
száma: éve: szlá.. szám 

1 A garancia idötartarna: Maradványérték 
0 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019 . 10 . 27. 

Az ozembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019 . 10 . 27. okmány száma: Számviteli trv . szer,inti , azonnali 

A leírási kulcs %-a: 
100 ,00 

Tömege: Automatizáltság foka: A leinis éve: 

\ 1 

Teljesítménye: Állománybavétel elr~elés?.ek ,.;alt'ta!/ időpontja: M/.. f -~ ,Lr~ aláínisa: ~, 
Főbb méretei : Korszerűségi mutató : A nyilvántartásba Kelt Hiv;úkozás lfyilvántartásba · 

vétel könyvelése (szám) vevő (aláírás) 

Rendszám: R.ah'tár, ozem 

Alvázszám: (költséghely) 
' 

Használhatósági%: Analitikus 
QJ.;Jtf ./o Jt \ ~ l 

Motorszám: nyilvántartás: 

-,------.. / 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLLOMÁl\TYBA VÉTELI BIZON\'LAT 
Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4066 

21886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekrő l , gépekről, 

felszerelésekről és járművekről 
Pénznem: Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, tipus , kapacitása : Az állománynovekedés jogcíme: 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 

1 Költséghely száma: A főkönyvi szia. száma: 

114 

VISZ: 1 A rendelés száma: 1 Ágazati kód száma: Nyilvántartási (leltári) száma: 
114/009/6 

A gyártó megnevezése: 

1 

Megnevezés Osszeg Szárnlakije!Olés 

A szállító megnevezése: Brunó érték 
70 150 

TWJNNET Kft 

A szállítólevél Elszámolt értékcsökkenés 
70 150 kelte: száma: 

Az átvétel Nettó érték 
kelte : aláírása: 

Gyártási Beruházási fökönyv i 
száma: éve: szia. szám 

1 A garancia időtartama : Maradványérték 
0 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019.10 . 27 . 

Az ozembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019 . 10 . 27 . okrnál;ty száma: . Számviteli trv . szerinti , azonnali 

A leírási kulcs o/.-a: 
100 ,00 

Tömege: Automatizáltság foka : A leírás éve: 
1 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének "f--
időpontja : ,Z_ tJ / j: ./ (J, ..2. aláírása: -~4 

Főbb méretei: Korszerúségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás fyilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevő ( aláirás) 

Rendszám: Raktár, ozem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági %: Analitikus iot q ·1 o JF- w \ Motorszám: nyilvántartás: 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 
Sorszám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 40 67 
2]886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekrő l , gépekrő l , 

felszerelésekről és jám1üvekről 
Pénznem: Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, típus , kapacitása: Az ál lománynövekedés jogcíme: 

Switch TP-LI NK TL-SG1 DOBD 

Kölrséghely száma: A fükonyvi szla. száma: 

1318 

VTSZ: 1 A rendelés. száma: Ágazati kód száma: Nyilvántartási (leltári) száma: 

1318/463 

A gyártó megnevezése: Megnevezés Összeg Szá.mlakijelölés 

A szállító megnevezése: Brunó énék 
5 405 

TWI NNET Kft 

A szállítólevél Elszámolt értékcsökkenés 
5 40:, kelte: száma: 

A1 átvétel Nettó érték 
kelte: aláírása: 

Gyártási Beruházási fükönyvi 
száma: éve: szla. szám 

1 A garancia idötartam_a: Maradványérték 
D 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 38D/ A 2019 . 10. 27 . 

A1 üzembe helyezés A leírás módja: 
kelte : 2019 . 1D . 27 . olanány száma: Számviteli trv. szer inti ,•azonnali 

A leírási kulcs o/.-a : 
1 DD.DD 

Tömege: Automatizáltság foka: A leírás éve: 
1 

Teljesitménye: Állománybavétel elrendelésének ;z ,a.,., / , A/• 
idöpontja: ,L,tl/!J. /(7. .:Z · alá.írása: .,. ,ú ' 

Főbb méretei: Korszerűségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás ~ilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevö (aláírás) 

Rendszám: Raktár, üzem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági%: Analitikus 
J.JD 1rlwrJ.f-- lv- l Motorszám: nyilvántartás: 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLL01v1ÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 
Sorszám : 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4068 

21886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekről, gépekről, 

felszerelésekről és járművekről 
Pénznem: Ft 

A tárgyi eszköz megnevezése, típus, kapacitása : 1 Az állománynövekedés jogcíme: 

Számítógép Hew lwtt Packard 290 G2 

1 
Költséghely száma: A föl:önyvi szla. sti.rna: 

145 

VTSZ: 1 A rendelés száma: Ágazati kód száma : Nyilvántar-.ási (lellári) száma: 
145/039/1 

A gyártó megnevezése: Megnevezés Összeg Szárnlakijelölés 

A szállító megnevezése: Brunó ének 
184 115 

TWINNET Kft 

A szállítólevél Elszámolt énékcsokkenés 
kelte: száma: 

Az átvétel Nenó érték 
kelte: aláírása: 

Gyártási Beruházási fökönyvi 
száma: éve: szia. szám 

1 A garancia idötanama: Maradványérték 
0 

A számla 

száma kelte osszege 

SM-2019/ 380/ A 2019 . 10 . 27 . 

Az üzembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019 . 10.27. okmány száma : Számviteli trv . szerinti, Lineáris 

' A leírási kulcs o/.-a: 
33,00 

Tömege: Automatizáltság foka: A leírás éve: 
3,0303 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének -pw.~ idöpontja ,,.( 0 / .9. /(;J . ...L ~ aláírása: 

Főbb méretei: Korszerűségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás lfr'ilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevö (aláírás) 

Rendszám: Ra1.'tár, ozem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági %: Analitikus 
~ ;q -10,l-'f- t~ 1 Motorszám: nyilvántartás: 



A vállalkozás megnevezése: 
ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT 

Sorszám: 

Kőbányai Sziván,ány Nonprofit Kft 4069 
21886 171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekrő l , gépekről, 

felszerel ésekről és járművekről 
Pénznem: Ft 

A tárgyi eszkoz megnevezése, típus, kapaci tása: A:z. állománynövekedés jogcíme: 

Számítógép Hew lwtt Packard 290 G2 

Költséghely száma: A fökönyvi szla. száma: 

14 5 

\/TSZ: 1 A rendelés száma: Ágazati kód száma: Nyi lvántartási (leltári) száma: 
14 5/ 039/2 

A gyártó megnevezése: Megnevezés Összeg S:zámlakijelölés 

A szállitó megnevezése: Bruttó érték 
184 115 

TWINNEr Kft 

A szAJ!itólevél Elszámolt értékcsökkenés 
kelte: száma: 

Az átvétel Nettó érték 
kelte: aláírása: 

Gyártási Beruházási fükönyvi 
1 

száma: éve: szla. szám ' 1 

1 A garancia idötanarna : Maradványérték 
0 

A számla 

száma kelte összege 

SM-2019/ 380/ A 2019 . 10 . 27. 

Az uzembe helyezés A leírás módja: 
kelte: 2019 : 10 . 27 . olanány s~a: S7.ámviteli trv. szerint i, Lineáris ·. 

A leírási kulcs o/o-a: 
33,00 

Tömege: Automatizáltság foka : A leírás éve: 
3,0303 

Teljesítménye: Állománybavétel elrendelésének 
C/1////h/ időpontja : ,t.O,{jl, / rJ. ,t2.. ;:' alálrása: // - .. 

Föbb méretei: Korszerűségi mutató: A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás ( ~yilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevö (aláírás) 

Rendszám: Raktár, üzem 

Alvázszám: (költséghely) 

Használhatósági%: Analitikus .g)[)/, q ./ o,;r:.. V1 \ 
Motorszám: nyilvántartás: 



A vállalkozás megnevezése: 

ÁLLOM,1\NYBA VÉTELI BIZONYLAT 
So~szám: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 4070 

21886171-2-42 műszaki és egyéb berendezésekről, gépekről, 

. Pénznem : Ft \ 

j A tárgyi eszköz megnevezése, tipus, kapacitása: 

Számítógép Hewlwtt Packard 290 G2 

VISZ: 1 A rendelés száma : 

A gyártó megnevezése: 

A szállító megnevezése: 

TWINNET Kf! 

A szállítólevél 
kelte: száma: 

Az átvétel 
kelte: aláírása: 

Gyártási 
száma: éve: 

1 A garancia idöunama: 

'A számla 

száma kelte 

SM-2 0 19/38 0/A 2019. 10.27. 

Az az.embe helyezés 
kelte: 20 19 . 1 0 . 27 . okmány száma: 

Tömege: Automatizáltság foka: 

Teljesíonénye: 

Főbb méretei: Korszerűségi mutató: 

Rendszám: 

Alvázszám: 

Használhatósági %: 
Motorszám: 

fel szerelésekröl és j ám1 üvekrő l 

osszege 

Az állománynövekedés jogcíme: 

Költséghely száma: A főkönyvi szia. száma: 

145 

1 Ágazati kód száma: Nyilvántartási (leltári) száma: 
145/039/3 

Megnevezés Összeg Számlakijelolés 

Bruttó érték 
184 115 

Elszámolt értékcsökkenés 

Nettó érték 

' 
Beruházásifcikönyvi 
szia . szám 

Maradványérték 
0 

A leírás módja: 
Szám viteli tr v . s zerin!i, Lin~_áris 

A leírási kulcs o/o-a: 
33,00 

. A leírás éve: 
3,0303 

Állornánybavétel elrendelésének 
idöponrja:,.l.ó'/3 /& .rL/. aláírása: J2 rd/4· 
A nyilvántartásba Kelt Hivatkozás L 'Nyilvántartásba 
vétel könyvelése (szám) vevő (aláírás) 

R.aktar, üzem 
(költséghely) 

Analiúkus 
µ:;Jq fO.J._r /10 ( nyilvántartás: 

rvi ~ I\J DE {\1RE ~\,l \\1 E JJE Gi'{EZ~J 
~·i ~1··t Lf.}) ri1J\~~tffi LJff 



Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 
2188617 1-2-42 

Szűrő feltételek: 

a definíció célja : Számviteli trv. szerinti 

Tranzakciók listája 
(Szűrt li sta) 

a típus szerint: tárgyi eszközök.immateriális javak,kisértékü tárgyi eszközök, 
csak a nem törölt tételek, 
: 2019. 10. 27 . -2019. 10. 27 ., 
a mozgás lehet: "kezdeti aktiválás", "ráaktiválás". 

Megnevezés Dátum 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 201 9. 10. 27. 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 2019. 10. 27 . 

Microsoft Office 2019 Home&B usiness Hu 2019. 10.27. 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 2019. 10. 27. 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 2019. 10.27. 

Microsoft Office 2019 Home&Business Hu 2019.10. 27. 

Switch TP-LINK TL-SG 1008D 2019. 10. 27 . 

Számítógép 120 GB Ofice Pro. 2019.10.27. 

Számítógép Hewlwtt Packard 290 G2 2019. 10. 27 . 

Számítógép Hewlwtt Packard 290 G2 2019. 10. 27. 

Számítógép Hewlwtt Packard 290 G2 2019. 10. 27 . 

- 1 -

Pénznem: Ft 

Bruttó érték v. 

70 150 Ft 

70 150 Ft 

70 150 Ft 

70 150 Ft 

70 150 Ft 

. 70 150 Ft 

5 405 Ft 

13 225 Ft 

184 115 Ft 

184 115 Ft 

184 115 Ft 

991875 Ft 

-----------1 f 


