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Tárgy: Javaslat Erős József alpolgármester (2360 

Gyál, Vecsési u. 42.) Gyál képviseletével 
történő megbízására a Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány kuratóriumában, 
valamint az alapítvány titkári feladatainak 
ellátására történő kinevezésre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő a Képviselő-testülethez intézett levelében az 1994-ben 15 önkormányzat 
- köztük a gyáli önkormányzat - által létrehozott Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kuratóriumi 
tagságáról, és ezzel összefüggő Titkári pozíciójáról lemondott. Levelében leírta, hogy feladatait a tábor kapcsán 
csak más munkája rovására tudná a jövőben ellátni. Továbbá hozzátette, hogy a kuratóriumi megbízás szorosan 
kapcsolódott alpolgármesteri feladataihoz is, melyet 2014-től már nem lát el. Végezetül leírta, hogy megtisztelő 
volt számára ezen ügyben is együtt dolgozni a Tisztelt Képviselő-testülettel, képviselni Gyál és a gyáli gyerekek 
érdekeit, egyben kérte lemondása elfogadását.  
 
Az alapítók az Alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerveként 15 fős Kuratóriumot hoztak 
létre oly módon, hogy minden alapító önkormányzat megbízott egy tagot. Az Alapítványt kezelő kuratórium 
nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben képviseletre jogosult személy a Kuratórium Elnöke és Titkára. 
Az Alapító okirat 11.1 pontja értelmében: „Az Alapítvány képviseletét az Elnök és a Titkár együttesen látják el, 
kötelezettséget is együtt vállalnak.”  
 
Fentiekben megjelölt körülmények miatt, az Alapítvány működőképességének biztosítása érdekében kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.  
 

Határozati javaslat : 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pánczél Károly kuratóriumi tagságáról 
történő lemondását és az eddigi gyakorlatot követve Erős József (2360 Gyál, Vecsési u. 42.) 
alpolgármestert bízza meg a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kuratóriumi tagságának 
ellátásával és egyben javasolja az Alapítvány Titkárává történő kinevezését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika 
    törvényességi referens 
 
G y á l, 2015. december 21.  
 
 
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
 
 
 
Melléklet:  
Pánczél Károly Képviselő-testülethez intézett levele 
Alapító okirat másolata 







































 
Tárgy: Javaslat városi közösségi bűnmegelőzési 

rendszer kiépítése tárgyában a HelpyNet 
Kft. –vel kötendő szerződéstervezet 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az elmúlt év elején történt haláleset a lakosságot megrázta, és arra sarkallta a városvezetést, hogy egy komplex 
városi közbiztonsági stratégiát dolgozzon ki. A 130/2015. (V.28.) sz. határozatában a Képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert további tárgyalások folytatására a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer 
(segélykérő rendszer) bevezetésével kapcsolatban.  A 232/2015. (X.29.) számú határozatában a Képviselő-
testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a HelpyNet Kft.-vel folytasson tárgyalásokat a városi bűnmegelőzési 
rendszer bevezetésére és teljes körű működtetetésére Gyál város közigazgatási területén. A HelpyNet Kft. 
figyelmünkbe ajánlotta a HelpyNet közösségi bűnmegelőzési rendszerét, amelynek lényege egy okostelefon-
alkalmazás, mely a településen létrehozott beavatkozási egységek és a programot használó lakosok között teremt 
azonnali segítséghívó kapcsolatot. A HelpyNet része egy ún. vezetési irányító rendszer (VIR), amely egy 
internetes felületen a beavatkozó egységek szerkesztését, azok valósidejű mozgáskövetését, statisztikák 
készítését és egyéb műveletek elvégzését is lehetővé tesz.  A tárgyalások eredményeképpen született meg jelen 
előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati 
javaslatot.  
 

Határozati javaslat : 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szerződést köt a HelpyNet Kft.-vel 
a HelpyNet közösségi bűnmegelőzési rendszer Gyál város közigazgatási területén történő bevezetése 
érdekében, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására.  
 

Határidő: 2016. január 31.  
Felelős: Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika 
    törvényességi referens 
 
G y á l, 2015. december 21.  
 
 
 
 
  Erős József 
   alpolgármester 
 
 
 
 
Melléklet:  
Gyál Város Önkormányzata és a HelpyNet Kft. közötti szerződéstervezet 
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AJÁNLAT - SZERZŐDÉS TERVEZET 2015.11.25. 

 
amely létrejött egyrészről 

név:  Helpynet Kft. 
székhely:  1066 Budapest, Teréz krt. 38. 
adószám: 24736800-2-42 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-179613 
bankszámlaszám: 11600006 – 00000000 - 64713690 
képviselő:  Rácz András ügyvezető 
mint szolgáltató (a továbbiakban: HelpyNet) 

 
másrészről  

név:  Gyál Város Önkormányzata 
székhely:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  
adószám: 15730370-2-13 
statisztikai számjel: 15730370-8411-321-13 
PIR szám: 730370 
bankszámlaszám:     11600006-00000000-21616404 
képviselője:  Pápai Mihály polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
  

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal: 
 

1. Szerződés tárgya: HelpyNet hozzáférést biztosít Megrendelő számára a HelpyNet által fejlesztett és 
üzemeltetett VIR (Vezetői Infokommunikációs Rendszer) programhoz. 
A Vezetési Infokommunikációs Rendszer egy olyan infokommunikációs platform, ami megjeleníti és 
irányítja a rendszerbe bevont munkatársak (felhasználók) munkáját és megjeleníti a lakossági 
riasztásokat és jelzéseket. Megrendelő a fentiekért díjat fizet Helpynet részére. 

 
2. A HelpyNet által nyújtott szolgáltatás tartalma 

 
2.1. Éves díjban foglalt szolgáltatás tartalma 

- HelpyNet VIR kezeléséhez egyedi kód biztosítása; 

- beavatkozói jogosultságok engedélyezése korlátlanul; 

- beavatkozói oktatás 2 alkalommal Gyál területén a Megrendelő által megadott helyszínen, előre 
egyeztetett időpontban; 

- beavatkozói oktatások a HelpyNet székhelyén, előre egyeztetett időpontban; 

- iskolai bemutató 10 alkalommal Gyál területén a Megrendelő által megadott helyszínen, előre 
egyeztetett időpontban. 

 
2.2. Külön díj ellenében elvégzendő szolgáltatások 

- 2.1. pontban rögzítetteken túl új beavatkozó erő betanítása a Megrendelő által megadott helyszínen, 
amely nem a HelpyNet székhelye, előre egyeztetett időpontban, 20 000 Ft + ÁFA / alkalom; 

- egyedi módosítási, fejlesztési igények esetén egyedi ajánlat készítése, megrendelés esetén egyedi 
szerződésben rögzített feltételek mellett annak megvalósítása. 
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3. Díjfizetés, számlázás, fizetési feltételek 
 
3.1. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtásáért a HelpyNet-et a szerződés 1. számú 
mellékletét képező ajánlat szerinti 1.960.000.- forint +ÁFA/év, azaz egymillió kilencszáz-hatvanezer 
forint + általános forgalmi adó/év díj illeti meg, amelyet a Megrendelő a jelen megállapodás létrejöttét 
követően a HelpyNet által 2016. február 8-ig kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül 
köteles a HelpyNet részére átutalással megfizetni. 

 

3.2. A HelpyNet a számlát a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően 
állítja ki és azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek. 

Megrendelő az éves díj kiszámlázáshoz szükséges teljesítés igazolást a VIR kezeléséhez szükséges 
egyedi jelszó átadását és az első oktatást követő első munkanapon igazolja vagy rögzíti eseteges 
kifogásait. 

 

3.3. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepnapra vagy bankszüneti napra esik, 
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.  

 

3.4. Amennyiben Megrendelő 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy HelpyNet a jelen 
Szerződésben szabályozott szolgáltatásait jogosult felfüggeszteni a fizetési határidő lejártától a 
Megrendelő tényleges fizetési teljesítésének napját követő munkanapig. 

 

3.5. Késedelmes fizetés esetén HelpyNet jogosult a Ptk. 6:155.§-a szerinti késedelmi kamatot a 
késedelembe esés napjától külön felszólítás nélkül felszámítani. 

 

3.6. Jelen pontban rögzített díj tartalmazza a HelpyNet-nek a jelen szerződésből fakadó 
kötelezettségeinek a szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét és 
ellenértékét, ezért a HelpyNet további ellenérték felszámolására nem jogosult, további költségek 
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.  

 

3.7. A HelpyNet felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa esetlegesen bevont 
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési 
kötelezettség kizárólag a HelpyNet irányába terheli.  

 

4. Felek jogai és kötelezettségei 

 

4.1. HelpyNet kötelezettsége: 

- lehetővé teszi beavatkozó csoportok létrehozását (a részükre kódok generálását, csoport 
megnevezését, csoport tagok részére látható riasztások körének meghatározását) 

- lehetővé teszi a HelpyNet rendszerbe mobil eszközön, jelszóval bejelentkezett beavatkozók (pl. 
mezőőrök és polgárőrök) szolgálatuk alatti mozgásának megjelenítését; 

- biztosítja, hogy Gyál irányítószámával regisztráltak riasztása Gyál VIR rendszerében megjelenjen, 
függetlenül attól, hogy a riasztás hol lett elindítva (Gyál területén vagy azon kívül); 

- biztosítja, hogy a riasztást leadó személy által regisztrációkor megadott egyedi azonosító kód Gyál 
VIR rendszerében a riasztáskor ellenőrzés céljából megjelenjen (a riasztó ezzel tudja igazolni a 
beavatkozók felé, hogy a riasztása valóban nem éles); 
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- biztosítja, hogy amennyiben a felhasználó beállította a „gyors riasztás” funkciót, úgy a fülhallgató 
zsinórjának telefonból való kirántásával egy riasztás elinduljon; 

- biztosítja, hogy egyedileg beállítható legyen, mely beavatkozó milyen riasztást kapjon meg a mobil 
eszközére); 

- biztosítja a HelpyNet szupportját. 

 

4.2. Megrendelő a 

- megjeleníthető térképes alkalmazást különböző eszközökön is használhatja, megjelenítheti, szükség 
esetén kivetítheti, vezetési (felügyeleti) központot hozhat létre; 

- a megjelenített térképen a riasztásokon kívül a szolgálatba bejelentkezett munkatársak piktogramját 
láthatja, a munkatársak által meghatározott közlekedési mód megjelenítésével (gyalog, autóval, 
kerékpárral, lovon), valamint megjelenítheti a konkrét nevet, szolgálatának idejét, elérhetőségét, 
belépési kódját; 

- láthatja az aktív reagálókat (szolgálatban lévő beavatkozók) belépési kódokat, műveleti egységeket 
(az azokban éppen szolgálatot teljesítők létszámával), továbbá, hogy ki, mikor, milyen típusú 
riasztást indított illetve, hogy ki vette át intézkedőként a riasztást; 

- megjelenítheti az intézkedők és a VIR közötti szöveges üzenet váltások szövegét, annak 
időpontjával együtt; 

-  jogosult a VIR segítségével tetszőleges hosszúságú szöveges üzenetek küldésére a műveleti 
egységekbe belépett intézkedőknek vagy bármelyik szolgálatot ellátónak egyénileg vagy egyszerre 
(ezzel a funkcióval lehetőség van új információk átküldésére gyorsan és részletesen, ezzel a 
helyszínen dolgozók munkáját segíteni, módosítani); 

- jogosult VIR vezetői statisztikák használatára, mely a riasztásokat mutatja különféle bontásban 
valamint az intézkedők szolgálat ellátásáról és a riasztásokra történő reagálásról ad információkat. 

A térképen megjelenített GPS adatokat a felhasználók által alkalmazott készülékek biztosítják, annak 
pontosságáért a HelpyNet nem felel. 

 

4.3. Megrendelő kötelezettsége: 

- kapcsolattartó kijelölése; 

- két alkalommal megszervezi és helyet ad a helyi beavatkozó erők betanítására;  

- beavatkozó erők számára biztosítja a szükséges eszközöket; 

- megszervezi a helyi iskolákban, közösségi házban, stb. a lakosság felé a rendszer bevezetésének 
ismertetését, a betanítást; 

- megjeleníti a helyi újságban, televízióban, rádióban és on-line csatornákon a rendszer 
bevezetésének ismertetését a lakosság felé; 

- felkéri a helyi biztonsági erőket, beavatkozókat, hogy a lakosság körében ismertessék a rendszer 
helyi bevezetését; 

- rendezvényein térítésmentesen megjelenési lehetőséget biztosít a HelpyNet részére (szórólap 
elhelyezés, molinó kihelyezése, tájékoztató pult üzemeltetése, tájékoztató előadás megtartása stb.); 

- írásos referenciát ad HelpyNet számára, amelyet HelpyNet az információs kiadványaiban és a 
honlapján megjeleníthet. 

 
5. Szerződés időbeli és területi hatálya, módosítása és felmondása 
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5.1. Jelen szerződés 2016. február 01. napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. 2016. február 01. 
napjától 2016. március 31. napjáig próbaüzemként működik. 

 

5.2. HelpyNet a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásait a Megrendelő, Gyál közigazgatási területén 
biztosítja, Felsőpakony szerződéskötése és hozzájárulása esetén annak területével és jogosultságaival 
kiegészítve. 

 

5.3. A jelen Szerződést a Felek csak írásban és cégszerűen aláírt szerződéssel módosíthatják.  

 

5.4. Jelen szerződést bármelyik fél 30, azaz harminc napos felmondási idő betartásával írásban, 
indokolás nélkül bármikor felmondhatja. A szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén 
az éves szolgáltatás díjának időarányos része a Megrendelő részére visszajár.  

 

5.5. Megrendelő jogosult a HelpyNet súlyos szerződésszegése esetén a HelpyNet-hez intézett írásbeli 
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, 
ha:  

a) A HelpyNet a VIR rendszerhez való hozzáférést, valamint a szerződés tartalmát kitevő szolgáltatások 
nyújtását jogos ok nélkül megtagadja,  

b) A HelpyNet elveszíti jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez szükséges 
jogosultságot, 

c)A HelpyNet ellen jogerős felszámolási eljárást rendeltek el, vagy ha végelszámolással történő 
megszűnését határozza el 

d) A HelpyNet valamely – a) - c) pontban nem nevesített – a szerződésben meghatározott 
kötelezettségét saját érdekkörében felmerülő okból, a Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, 
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.  

 

5.6. A HelpyNet a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz 
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el a 
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének a HelpyNet írásos 
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.  

 

5.7. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének 
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.  

 

5.8. A HelpyNet a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult.  

 

6. Jogszavatosság, titoktartás, jó hírnév védelme, adatvédelem 

 

6.1. A HelpyNet felelősséget vállal azért, hogy az általa a szerződés teljesítése során alkalmazott 
műszaki eljárások, technológiák szerződés szerinti felhasználását harmadik személy joga nem 
korlátozza. Amennyiben harmadik személy részéről védett jogai sérelme miatt kárigény merülne fel a 
fent hivatkozott eljárások vonatkozásában, a HelpyNet mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól.  
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6.2.Bizalmas információnak minősül a jelen szerződéssel kapcsolatosan, illetve a jelen szerződés 
teljesítése során bármelyik Fél tudomására jutott minden információ, kivéve az az információ, amely 
már az átadását vagy hozzáférhetővé tételét megelőzően is jogszerűen ismert volt a másik Fél számára. 

A Felek a bizalmas információt üzleti titokként kezelik és kötelesek azt mindenkor – a jelen szerződés 
megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül – üzleti és/vagy magántitokként megőrizni. A jelen 
szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban bizalmas információt, illetve bármely egyéb információt 
a nyilvánosság vagy harmadik személy részére – hacsak jogszabály vagy hatóság kifejezett 
rendelkezése nem teszi kötelezővé az információ átadását – csak a másik Fél előzetes és írásban tett 
kifejezett hozzájárulásával lehet átadni vagy hozzáférhetővé tenni. A Felek kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a jelen pontokban foglalt kötelezettségeiket alkalmazottaik és a jelen szerződés teljesítésébe 
bevont egyéb közreműködőik is betartsák. 

 

6.3. A Felek kötelesek egymás üzleti jó hírnevének megőrzésére, lehetőség szerinti erősítésére, valamint 
kötelesek tartózkodni a Felek bármelyikének jó hírnevét bármilyen módon sértő vagy veszélyeztető – 
akár valós, akár valótlan, akár a valóságot hamis színben feltüntető – információ nyilvánosságra 
hozatalától, terjesztésétől, sugalmazásától, átadásától, illetve bárminemű hozzáérhetővé tételétől. A 
Felek ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan információt, amely a jelen 
szerződéssel, annak teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy 
a jelen pontokban foglalt kötelezettségeiket alkalmazottaik és a jelen szerződés teljesítésébe bevont 
egyéb közreműködőik is betartsák. 

 
7. Kapcsolattartás 

 
7.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 
a) Megrendelő részéről 
Név: Márki Tímea 
Beosztás: Közbiztonsági referens 
Telefonszám: 29/540-943 
E-mail cím: marki.timea@gyal.hu 
 
b) HelpyNet részéről: 
Név: Ujvári János 
Beosztás: Régió igazgató 
Telefonszám: +36 70 443 6470 
E-mail cím: kozepmagyarorszag01@helpynet.com 
 

Szakmai kapcsolattartók szerződés módosításra nem jogosultak. 
 
7.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:  
Név: Erős József 
Beosztás: Alpolgármester 
Telefonszám: 29/540-934 
E-mail cím: eros.jozsef@gyal.hu 
 
7.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a 
kapcsolatot. Bármelyik fél jogosult a kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyét megváltoztatni. A 
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, 
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elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében 
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.  
 
7.4. Felek rögzítik, hogy minden jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb 
értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű 
megküldésnek minősül, az írásban és 
- írásban igazolt személyes átadással,  
- tértivevényes ajánlott levélben,  
- visszaigazolt e-mailben vagy 
- visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.  
 
7.5. Az e-mai vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor 
a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező 
bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell 
kézbesítettnek tekinteni.  
 
7.6. Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen szerződés 
megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott 
esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban 
igazolt személyes átadással történhet.  
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, közös 
megegyezéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.  

 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a HelpyNet Általános Szerződési Feltételei és a 

Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.  
Megrendelő kijelenti, hogy a HelpyNet Általános Szerződési Feltételeinek egy példányát átvette és 
annak tartalmát megismerte. 
 

Felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, egyeztették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 

A szerződés melléklete: 

1. számú melléklet: a HelpyNet díja  

 

Kelt: Budapest, 201_. _ _. _ _. 
 
 
 
 
 

………………………. 
 

Helpynet Kft. képviseletében 

Kelt: Gyál, 201_. _ _. _ _. 
 
 
 
 
 

………………………… 
 

Gyál képviseletében 
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Rácz András ügyvezető Pápai Mihály polgármester 
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