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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

5( 2> . számú előterjesztés 

a Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Fülöp Márton, a Merkapt Maraton Team Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) elnöke 
kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: 
Önkormányzat). A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

A Sportegyesület költségvetésében nagy mértékű hiány keletkezett, amely az adótörvények 2016. 
évi módosításának az eredménye. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény 103. § (3) bekezdése módosította a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 3. §-ának (3) bekezdését 2017. január l-jei hatállyal. Erre tekintettel a 
Sportegyesület helyi adók alóli mentessége megszűnt. 

A Sportegyesületet a Merkapt Zrt. a munkatársak személyes részvételével hozta létre 2006-ban, a 
saját munkatársak szabadidős sporttevékenységének támogatása, valamint egyes sportágakban 
kimagasló eredmények elérése céljával. Több szakosztály működtetésével hívja fel a spo1iolni 
vágyókat az aktív mozgásra. A Nagy Sportágválasztó alapítója a rendezvénnyel évente több 
százezer embert mozgat meg a kerületünkben található Merkapt pályán. Az eseményen az 
érdeklődők nemcsak nézők, hanem kipróbálhatják a különböző sportágakat, kézbe vehetik a 
sporteszközöket. A Sportegyesület részt vesz az Önkormányzat által szervezett eseményeken, 
támogatja a szabadidősportot is . Megalakította az Óhegy parki Futókör csoportot, melynek célja 
közös edzések, programok, versenyek szervezése, valamint szakszerű segítségnyújtás minél több 
futónak és leendő futónak a dinamikus fejlődésben. 

Javasolom, hogy a Sportegyesület részére az Önkormányzat biztosítson 15 millió forint támogatás a 
működési költségeinek fedezésére tekintettel arra, hogy a Sportegyesület jelentős társadalmi 
szerepet vállalt az elmúlt időszakban a kerületünkben. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás biztosítása révén a Sportegyesület ebben az évben is folytatni tudja a tevékenységét, 
amit magas színvonalon lát el. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik az Önkonnányzat 2016-
2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának megvalósításában azáltal, hogy sportolási lehetőséget 
biztosít a kerületben élő vagy ide iskolába járó fiatalok számára. 

III. A végrehajtás fel tételei 

A 15 millió forint támogatás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2017. ev1 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor (Polgármesteri 
tartalék) terhére biztosítható. 



2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, 
amely az előző évről szóló beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági 
mellékletet letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál. 
A támogatási szerződésről a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. november ,J::;. ·" 
~ r ~-

Radványi Gábor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (XI. 23.) határozata 
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Merkapt Maraton 
Team Sportegyesület részére 15 OOO OOO forint támogatást nyújt 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 7. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására és a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a . ../201 7. (XI 23.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000, képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató ( a továbbiakban: 
Önkonnányzat), 

másrészről a Merkapt Maraton Team Sportegyesület (1106 Budapest, Maglódi út 12/b, 
adószáma: 18191004-2-42, bankszámlaszáma: 10918001-00000026-41680009, nyilvántartási 
száma: 01-02-0012117, képviseli Fülöp Miklós elnök) mint támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott), együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott kiemelt célja a kajakozás, a kenuzás, a 
hegyi kerékpározás és az atlétika mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban 
tevékenykedve részt vállal a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve 
a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Alaptevékenysége többek között 
versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása, a belföldi és külföldi 
egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása. 

2. Az Önkormányzat 15 OOO OOO Ft, azaz tizenötmillió forint támogatást nyújt a Támogatottnak a 
működési költségeinek fedezetére. A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat 2017. évi költségvetéséről , valamint egyes önkonnányzati rendeleteknek a 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 7. sorában biztosított. 

3. A támogatás fonnája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

4. A támogatás a Támogatott alaptevékenysége keretében a tevékenységével összefüggő működési 
költségeinek fedezésére (felszerelés vásárlására, bérleti díjakra, bérköltségekre, versenyeztetéssel 
összefüggő költségekre, nevezési, átigazolási és versenyengedélyek díjára, közüzemi díjakra, 
járulékokra, adókra) használható fel. 

5. A támogatás folyósításának feltétele, 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 helyezze, és a letétbe helyezést igazolja. 

6. A támogatás folyósítására az 5. pontban foglalt feltétel teljesülését követő 15 napon belül kerül 
sor a Támogatott megadott bankszámlájára. 

7. A Támogatott a támogatást 2017. január 1. és december 31. között felmerülő és kifizetett, a 4. 
pontban meghatározott költségnemekre jogosult felhasználni. A Támogatott köteles a támogatási 
összeg felhasználásáról 2018. január 31-éig tételesen elszámolni és beszámolót készíteni az 
Önkormányzat részére. 

8. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan rendelkezésre 
bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, pénzügyi teljesítést 
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igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb számviteli, illetve pénzügyi 
teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott módon. A Támogatott törvényes 
képviselője az elszámolás főösszesítőjén 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. 

9. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás rendeltetésszerü 
felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni a Támogatott tevékenységéről. 

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

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

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

13. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgá1mesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály vezetője. Ellenőrzésre 

jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály, valamint a Belső Ellenőrzési Osztály. 
Kapcsolattartó a Támogatott részéről Fülöp Miklós elnök. 

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési 

szervvel és az Önkonnányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

c) alpontja szerinti átlátható szervezet, 
d) 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, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

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

16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával együtt az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása 
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esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 7. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az Önkonnányzat 15 
napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

18. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 

a) a 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 

b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 

elmulasztja a 12. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 7. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

19. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés közlését 
követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamattal 
együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

21. A szerződést a Képviselő-testület a ... ./2017. (XI. 23.) KÖKT határozattal hagyta jóvá. 

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

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2017. ,, " 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 
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Merkapt Maraton Team Spo1iegyesület 
Támogatott 

Fülöp Miklós elnök 



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 tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeletnek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (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 sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a költségek, 
kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 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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Budapest Főváros Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Budapest, Sze nt László tér 29. 

1102 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetem es kul t lí ra része, a nemzeti 

egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmil ag is has znos mód ja, amely 

sportegyesületek keretében folyi k. A sport jel e ntős szerepet tölt be az ifjúság erkö lcsi -fi zikai neve lésében, a személyiség 

formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. A sport részterületei össze függő, egym ássa l kölcsönhat ásban ál ló egészet 

alkotnak. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevel és. J e l e ntő s szerepet já tszi k a spo rt és a 

t esti nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, szociali záció, és az egészséges érett 

személyiség kialaku lásának folyamatában . A verseny - és élsport a testnevelés és a sport csúcste ljesítményekben kifejezendő 

területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, a teljesítményfokozáshoz. A versenysport j e l e n tős szerepet játszik a 

hazafias érze lm ek és a nemzeti hovatartozás erősítésé b e n is. 

Alapvető érték, hogy a sport társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön : 

az egés z s égmegőrzés, a betegség - mege lőzés , 

az ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás, 

a mozgásműveltség és a cselekvés biztonság fejlesztése, 

a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése, 

a szóra kozás és szórakoztatás, 

a sport turizmu s elő segíté s e 

Ezekkel a cé l ki tűzés ekkel alakultunk Kőb á nyán, 2006-ban. A M erkapt M araton Tea m Sportegyesül et számos olyan 

rendezvényt, programot szervezett, mely egyrészt l e het őséget biztosít tevékenységének és hé t szakosztá lyá nak (kajak-kenu, 

atléti ka, hegyikerékpár, triatlon, labdarúgás, hegymászás, sárkányhajó) bemutatkozásá ra, a széles nyilvánossággal való 

megismertetésére, illetve az egyesület céljaiban meghatározott sportos, egészséges életmódra való bi ztatás kifejezésre 

juttatására, az ismeretterjesztésre, tanácsadá sra a lakosság körében . Másrészt, a M erkap t Marat on Team Spor tegyesü let 

rendezvényein más civ il szervezetek számára is lehetőséget ad a bemutatkozásra , a szeml életformálásra a nagyközönség 

számára . Emellett a M erkapt Maraton Team Sportegyesület szakosztályainak tagjai számos (közel száz) versenyen, 

rendezvényen ves znek részt aktívan . Labdarúgó sza kosztályun k az elmúlt 1 évben hatalma s fejl ődése n men t keresztül , így 

jelenleg 75 utánpótlás korú gyermek ismerkedik a labdajáték szépségével a felnőtt, old és veterán csa pat mell ett. 

Nagy hangsúlyt fektetün k környezetünk (X. kerül et) történ elmi, helytört éneti neveze tességeinek bemu tatására, 

n é pszerűs ítésére a tömegsporton keresztül. Kiemelt eseményün k: 

2017. augusztus 12. Underworld Kupa - Merkapt Sportközpont - X. kerület, Maglódi út 12/ a - Pincerendsze r 

Világviszonylatban is ritkaságszámba mennek a föld alatti ke rékpárversenyek, ám olya n, ami egy nagyváros alatt kerü l 

megrendezésre, biztos, hogy csak egy van, mégpedig a kőbányai Underworld Kup a! 

A kőbánya alatti járatrendszer a valamikori Pannon-tenge rből visszamaradt mész kő bányászata során alaku lt ki - ezekről 

e l ő ször IV. Béla magyar király 1244-ben kelt oklevelében t esznek említést. A kiterm elt mészkő számos híres budapes ti 

építmény alapanyagául szolgált, így a Lánchíd, az Akadémia és az Orszá gház építéséhez is innen vitték a puha, kön nyen 

faragható köveket. A hátramaradt hata lmas pincerendszer telj es hossza több m int a 30 km, és még ma is van nak 

feltérképezetlen részei. 

A MOFÉM Underworld Kupa a Maglódi úton található M erkapt M araton Sport központba n kerü lt megrendezésre, illetve 



a sporttelep alatt található fésűs elrendezésű járatrendszerben. A föld ala tti mountain bike verseny egy körp ályán, öt 

futamban kerü l lebonyolításra a több száz versenyző legnagyobb örömére. 

Egyéb események, segítségnyúj tások más civil szervezetek számára : közvetl en szomszédságunkba n l évő Magyar 

Gyula Kertészeti Szakmunkás és Szakközépiskola rendszeresen használja testn evel és óra keretében a 

sporttelepünket, díjmentesen 

Több éve minden tavasszal nagyszabású, (1000 fős) akadályversenynek adunk otthont sporttelepünkön a Polgári 

Véde lem szervezésében iskolás és óvodás korú gyermekek számára, díjmentesen. 

Táborok szervezése, melyeknek keretében az egészségtudatosság és a sportos életmódra nevelés elsőd l ege se n 

megje lenik . Így biztosítunk l ehetőséget a nyári szünidőb e n a tartalma s és nevelési tartalomm al bíró programra . 

Katasztrófavédelem sportnapja több száz gyerme k részvételével, díjmentesen. 

Szabadidő sportolók (futó pá lya, koondicioná ló terem haszná lata, Street workout kondi park) 

Tenisz diákolimpia szervezése 

A 2017-es évben k i tűzött cé lja inkat teljesítettük és büszke és egészséges kőb ányai M erkapt SE sportol ókkal talá lkozhattunk. 

A Merkapt Ma raton Team Sportegyesü let a közel 5,5 hektáros sporttelepnek a 2017 . évi adótörvény módosítása alapján, 

mint k ezelő, adófizetési kötelezettsége keletkezett. Ezt a hatalmas összeget t ámogatás nélkül telj esí teni nem tudja az 

egyesü let. 

Költségvetésünkben olyan mértékű hiány keletkezett, hogy 15.000.000 forintos támoga tás nélkül az egyesületünk j övőj e 

kérdésessé vált, kijelenthető, hogy a Merkapt Maraton TEAM Sportegyesületet megszűnhet. 

A 15 .000.000 forintos támogatási igényünkből szeretnénk finanszírozni a fe lhalmozott kintl évősége inke t melyek kiemelten 

a működési kö ltségek, szervezési költségek és az ingatlanadó költsége. 

Reméljük, hogy a sport népszerűsítésének terü letén elért eredményeinket Tisztelt Polgármester úr és a Tiszte lt Képv ise l ő 

Testület is értékeli és az ifjúság mozgás gazdag életmódra nevelését célul kitűző, a valódi értékeken alapul ó, tud atos 
életvitel kialakítását segítő egyesületünket támogatásra érdemesnek tartja. 

A támogatási kére lmünk pozitív elb írálása esetén a jövőben a már említett nagy sikerrel zaj ló MOFÉM Und erworld Kupa 
hivatalos elnevezése - Kőbányai Underworld Kupa elnevezésre módosulna, kiemelten hird etve a helysz ínen és a 
kommunikációban is Kőbányát . 

Budapest, 2017. november 7. 

Vá rjuk megt i sztelő vissza jelzésüket. 
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Fülöp Miklós . . " 

Merkapt Maraton Team Sportegyesület 
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