NyíREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

64/2014.(IV.24.) számú
határozata
a nyíregyházi labdarúgás, középtávú cselekvési terve, különös tekintettel a várható
NB/I-es szereplésre

A Közgyűlés

1)

Egyetért a labdarúgás utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása céljából a Bozsik Akadémia
Labdarúgó Nonprofit Kft. megalapításával. A társaság törzstőkéje 5 M HUF, melyben a Nyírsuli
Kft.( 98 %) és a Nyírvv Kft (2%) törzsbetétet szerez.

2)

Hozzájárul ahhoz, hogyaNyírsuli Kft.- a bejegyzést követően azonnal -

a Bozsik Akadémia

Labdarúgó Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrészének 50 %-át a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.
részére értékesítse . A vételár meghatározásának alapja a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit
Kft. saját tőkéje, melynek 49 %-át fizeti ki a Nyíregyháza Spartacus FC Kft . a Nyírsuli Kft részére az
üzletrész vételáraként, három év alatt, kamatmentesen, az előterjesztésben meghatározott
ütemezés szerint. Az üzletrész kifizetett vételárával az Önkormányzat Nyírsuli Kft-nek nyújtott
folyó évi támogatását csökkenteni kell .
3)

Hozzájárul a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel kötendő a határozat mellékletében csatolt
szponzori szerződés megkötéséhez.

4)

A Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft. finanszírozása a továbbiakban a tulajdoni aránynak
megfelelően történik. A társaság számára a városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatását az

51 %-os részesedés arányában az Önkormányzat biztosítja a többségi befolyásra való tekintettel,
a tulajdonos Nyírsuli Kft. és a Nyírvv Kft. helyett. Ennek érdekében az önkormányzat a Bozsik
Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft-vel támogatási szerződést köt. A támogatás mértéke nem
haladhatja meg időarányosan a Nyírsuli Kft. részére, ezen a jogcímen, a 2014. évi költségvetési
rendeletben meghatározott előirányzat összegét.
5)

Felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti szponzori szerződés aláírására.

6)

Felhatalmazza a Nyírsuli Kft. ügyvezetőjét, hogyaBozsik Akadémia Kft. 49%-os üzletrészét (azaz a
Nyírsuli üzletrészének 50%-t) a Kft. saját tőkéjének 49%-nak megfelelő Ft. összegért a
Nyíregyháza Spartacus számára értékesítse, 3 éves halasztott fizetéssel, az előterjesztés szerinti
ütemezésben . A két tranzakció ( az üzletrész eladása és a szponzori szerződés aláírása) egyidőben
történik.
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Utasítja:

7)

vezetőjét

A gazdasági osztály
szerződésben előírt

a 2014. évi költségvetés tartalékának terhére a szponzori

feltételek pénzügyi fedezetének biztosítására egy időben a Nyíregyháza

Spartacus FC Kft. Bozsik Akadémia Labdarúgó Kft-ben történő tulajdonszerzésével. A Bozsik
Akadém ia Labdarúgó

Nonprofit

Kft

megalakulását

követően

a 2014 . évi

költségvetési

rendeletben a Nyírsuli Kft-nek a labdarúgás utánpótlás soron szereplő időarányos összegét
vezesse át az újonnan alakult kft-re .
Felelős :

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági

Határ i dő :

8)

osztályvezető

2014 . június 30.

Az esedékes havi szponzori díj
nyilatkozat alapján határidőre

előleg

2015 . januárjától

kezdődően

- a Nyírsuli Kft által kiadott

csak akkor kerülhet átutalásra, ha a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.

eleget tett a Nyírsuli Kft felé, az

előző

évi vételárrészletre vonatkozó f izetési

kötelezettségének.
Fele l ős :

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági

Határidő :

9)

osztályvezető

2015 . január 05 .

Felkéri a Nyírsuli Kft. és a Nyírvv Kft.

ügyvezetőjét

a Bozsik Akadémia Labdarúgó Kft

megalapítására, a 2.sz. melléklet szerinti tartalommal a társasági

szerződés

aláírására .

Felelős : Kósa Árpád - Nyírsuli Kft. ügyvezetője

Bocskai Péter - Nyírvv Kft. ügyvezetője
Határ i dő :

A

Közgyűlés

MLSZ, olyan

2014. május 05.

tudomásul veszi, hogya az
értelmű

előterjesztés

készítésének

időpontjában

nem állt rendelkezésre az

nyilatkozata, melyben beleegyezését adja, ahhoz, hogyaNyírsuli Kft. által 2014. április

30-ig benyújtott utánpótlásra vonatkozó TAO pá lyázat kedvezményezettje 2014. július Ol. napjától a
megalakuló Bozsik Akadémia Labdarúgó Kft lesz. A nyilatkozat

megfelelő

tartalomban és formában

történő

rendelkezésre állása feltétele a határozat 1-9 pontjában foglaltak végrehajtásának. A nyilatkozat
beszerzését a Nyíregyháza Spartacus FC Kft vállalta .

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

polgármester

""
.
E rrő l

értesü lnek:

'~/.I,:~í\é."e ,
'':'"

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Melléklet a 6412014.(IV.24.) számú határozathoz

SZPONZORI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003
00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor, másrészről a
Nyíregyháza Spartacus FC Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a .;
bankszámlaszám : 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15 )
képviseli:
dr.Barczi Róbert ügyvezető igazgató), mint Szponzorált között az alábbi
feltételekkel.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 64/2014.(IV.24.) számú önkormányzati
határozata alapján a Nyíregyháza Spartacus Kft. labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/I.
küzdelmeiben történő szereplését szponzorálja 2014/2015-ös bajnoki évtől kezdődően, a
meghatározott feltételek teljesülése mellett további négy bajnoki évben 2018/20 19-es bajnoki év
végéig.
2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.

SZPONZORÁL T VÁLLALJA

2.1.1 .

hogy a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó és/vagy egyéb megjelölés
megjelenését, a Szponzor által meghatározott módon, különösen az alábbi helyeken
biztosítja a jelen Szerződés hatálya alatt:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain,
a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített mérkőzések alkalmával a
LED falonlreklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is
látható legyen
a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken,
a csapat által viselt mezeken
a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen
város cégeit, a város más attrakcióit.

népszerűsíti

a várost, a

2.1.2.

évente legfeljebb három alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az általa
működtetett labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra
igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt
nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz
szüksége, mely időpontban és milyen időtartamban.

2.1.3 .

a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségére köteles biztosítani, és a
Szponzorált további költség megtérítésére nem jogosult a jelen Szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésével összefüggésben.

2.1.4

a Szponzorált honlapján - nyiregyhazaspartacus.hu - a Szponzor logóját kiemelten
megjeleníti,
valamint
az
átlépést
linkkel
nyiregyhaza.hu
oldalra biztosítja.

beharangozása,
sajtótájékoztatók
valamint
a
sporteseményekről szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban,
Nyíregyházi TV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben
megemlíti a Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.

2.1.6.

Szponzorált hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját
kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben
Szponzorálttal történt egyeztetést követően.

2.1.7.

Szponzorált kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag
jelen szerződés l. pontjában meghatározott Labdarúgó NB/I. sorozatokban történő
részvételre fordíthatja. Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a
Szponzort tárgyévet követő június 30-ig tájékoztatja.

2.l.8.

Szponzorált a cég adataiban bekövetkezett valamennyi , a szerződés szempontjából
lényeges változást (pl.: cé gforrn a, név, bankszámlaszám stb. megváltozása) köteles
haladéktalanul , de legkésőbb 15 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására
hozni.

2.2.

SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI

2.2.1.

Szponzor köteles szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus
hirdetések, szponzor eszközök, stb.) hibátlan minőségben , mennyiségben és időben
átadni.

2.2.2.

3.3

az

NBIl-es

mérkőzések

2.1.5

Szponzor köteles Szponzorált
a 4.1. pont szerint.

szerződésszerű,

hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni

SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt, olyan
határidők betartásával együttműködni , hogy mind Szponzor, mind Szponzorált
szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.
3.3.2. Szponzorált tudomásul veszi , hogy a szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
időszakban, az alábbi eredmények elérése esetén jogosult a szponzori díjra.
• 2014/20 IS-ös bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat NB/I. osztályban 1
12. hely között végez, és egyidejűleg a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (eladott
jegyek, majd megépülését követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján)
meghaladja a 3.500 főt.
• 2015/20 16-os bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat NB/l. osztályban l
10. hely között végez, és egyidejűleg a hazai mérkőzések átlag nézőszám a (eladott
jegyek majd megépülését követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján)
meghaladja a 4.000 főt.
• 2016/2017 -es bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat NB/I. osztályban 1
8. hely között végez, és egyidejűleg a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (eladott jegyek
majd megépülését követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján) meghaladja az
4.500 főt.
• 2017120 18-as bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat az NB/I. osztályban
1-6. hely között végez, miközben a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (eladott jegyek
3.3 .1.

Szerződő
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•

majd megépülését követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján) meghaladja az
5.000 főt.
201812019-es bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat az l-5. hely között
végez, miközben a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (eladott jegyek majd megépülését
követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján) meghaladja az 5.500 főt.

3.3.3. Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén a fentiekben megjelölt
helyezésné rosszabb (alacsonyabb) helyezést ér el, akkor az előlegként a részére már
megfizetett szponzori díj összege a szponzor részére, minden levonástól mentesen,
maradéktalanul visszajár.
3.3.4. Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén a fentiekben megjelölt helyezést
teljesíti, azonban a hazai mérkőzések átlag nézőszám a (ugyanazon bajnoki évben eladott
jegyek alapján) 10 %-ot nem meghaladó mértékben alacsonyabb (azaz az értékesített jegyek
száma legfeljebb 10 %-al kevesebb) a fentiekben meghatározott értéknél, úgy abban az
esetben az előlegként, a szponzorált részére már megfizetett szponzori díj összegét a
nézőszám csökkenéssel megegyező százalékkal csökkenteni kell a végszámIában.
3.3 .5. Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén a fentiekben megjelölt helyezést
teljesíti, azonban a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (ugyanazon bajnoki évben eladott
jegyek alapján) 10 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb (azaz az értékesített jegyek
száma 10 %-al kevesebb) a fentiekben meghatározott értéknél, úgy abban az esetben az
előlegként, a szponzorált részére már megfizetett szponzori díj összege a szponzor részére,
minden levonástól mentesen, maradéktalanul visszajár.

4.

TELJESÍTÉS

4.4.1.

A szerződés teljesítettnek tekinthető , ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás
nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget
tett. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogya Szponzorált a
szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban
meghatározott Labdarúgó NB/l. sorozatokban történő részvételre használja, illetve
használta fel , továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket
nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció
teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint
felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni.

4.4.2. Szponzorált minden tárgyhót követően , a Szponzor számára 30. napos fizetési határidő
megtartása mellett a szponzori díj , bajnoki évre meghatározott összegének 1/12-ed
részéről előleg számlát bocsát ki . Fizetési mód: átutalás.
4.4.3

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
• dr. Barczi Róbert - ügyvezető igazgató

4.4.4

Szponzor szerződés szerű teljesítésének igazolásárajogosult személy:
• Hornyák Enikő - sportreferens Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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5. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS
Szponzor és Szponzorált az
jelölik ki:

együttműködésre ,

kapcsolattartásra a

következő

munkatársakat

Szponzor részéről:

Loványi Ágnes
Portfólió Referatúra Vezető
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér l.
Telefon: 42/524-524
e-maii: lovanyi.agi@nyiregyhaza.hu

Szponzorált részéről :

dr. Barczi Róbert
ügyv ezető igazgató
Nyíregyházi Spartacus Labdarúgó Kft.
Postacím: 4400 Nyíregyháza.
Telefon: 30/7742660

Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez
szükséges információkat, adatokat, eszközöket.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

Szponzori díj
2014/2015-ös bajnoki évre bruttó 150.000.000,- Ft, (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) csökkentve a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére biztosított
labdarúgás szakág utánpótlás - nevelés költségeire biztosított támogatás összegével, azzal,
hogyaSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló
tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.). beszámításra kerülnek. A szponzoráció
utalás ára az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
2015/2016-os bajnoki évre bruttó 150.000.000,- Ft, ( tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) csökkentve a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére biztosított
labdarúgás szakág utánpótlás - nevelés költségeire biztosított támogatás összegével, azzal,
hogy aSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló
tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.). beszámításra kerülnek. A szponzoráció
utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
2016/2017-es bajnoki évre bruttó 150.000.000,- Ft, (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) csökkentve a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére biztosított
labdarúgás szakág utánpótlás - nevelés költségeire biztosított támogatás összegével, azzal,
hogyaSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló
tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.). beszámításra kerülnek. A szponzoráció
utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
2017/2018-as bajnoki évre bruttó 150.000.000,- Ft, (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) csökkentve a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére biztosított
labdarúgás szakág utánpótlás - nevelés költségeire biztosított támogatás összegével, azzal ,
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hogyaSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló
tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.). beszámításra kerülnek. A szponzoráció
utalására az esedékes tartozás ok levonását követően kerül sor.
2018/2019-es bajnoki évre bruttó 150.000.000,- Ft, (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) csökkentve a Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére biztosított
labdarúgás szakág utánpótlás - nevelés költségeire biztosított támogatás összegével, azzal,
hogyaSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló
tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.). beszámításra kerülnek. A szponzoráció
utalás ára az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
A Bozsik Akadémia Labdarúgó Nonprofit Kft részére a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a városi labdarúgás utánpótlás - nevelésre nyújtott támogatás
várható összege maximum 25.000.000,- Ft/év.

6.2 Számlázás
6.2.1 A szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgy év június 30.
év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a Szponzorált által
minden tárgyhó 5-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla alapján. Az
előlegszámla benyújtására mindaddig van lehetőség , ameddig a csapatnak matematikai esélye
van a kitűzött helyezés elérésére. Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerül sor, a
teljesítménymutatók figyelembevételével. Az előleg elszámolásáról szóló végszámiának szoros
mellékiete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás, a jelen szerződésben vállalat
szakmai teljesítésről , a teljesítménymutatók értékeléséről.
napjától-következő

6.2.2A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti
számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
6.2.3Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani , és azokon a következő
adatokat, információkat kell feltüntetni :
• Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím : 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
• Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)
7.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

7.1. A Szponzorált nem - vagy nem szerződésszerű - telj esítése esetén Szponzor a szerződést
rendkívüli felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg
a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamattal
együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor elállása
vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett
eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a
Szponzomak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1 .

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
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•

Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye
nélkül átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

8.2.

Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha
Szponzor a szponzorálási díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után,
Szponzorált ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti.

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1

Szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező
vitás kérdések elsődlegesen peren kívüli , tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén
felek kiköti k a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

9.2 Jelen

szerződés

mindkét fél

cégszerű

aláírásától 2014. július Ol.napjától hatályos.

9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.4 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-maiI, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A
jelen szerződés esetleges módosításával vagy megszűntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat
Felek kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján
tehetik meg (e-maiI, telefax nem elfogadható).
9.5 A szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a
jelen szerződés megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött
szerződéseikkel ajelen megállapodás nincs ellentmondásban.
9.6 Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti , hogy jelen szerződést
minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és
hibátlannak találta.
9.7 A jelen szerződés négy (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült
magyar nyelven, melyből 4 példánya Szponzoré, illetve 2 példányaSzponzorálté.

Nyíregyháza, 2014 ..............

Nyíregyháza Spartacus Labdarúgó Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: ...... . .... . ... . .. .... .
Aláírás: ..... . ..... .. ... ...... .
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