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Támogatási szerződés

amely létrejött

az Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36., cg.: 01
09-952185, adószám: 23084454-2-42) képviseli: Kardos Pál ügyvezető, mint támogató szervezet, 
(a továbbiakban: Támogató) másfelől

Zuglói Intézménygazdálkodási Központ

(székhelye: 1145. Bp, Pétervárad u. 2, számlázási cím: Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 1439. 
Bp, Pf.616., adószáma: 15514028-2-42, Banksz: 11784009-15514028

képviseli: Lauter Ilona Zita igazgató), mint támogatott szervezet (a továbbiakban: Támogatott) 
között, az alábbiak szerint:

A felek rögzítik, hogy jelen támogatási szerződést a közhasznú szervezetekről szóló 2011.CLXXV. 
törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével kötötték.

Támogató, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. alapításának céljából és tevékenységéből 
adódóan elsődleges feladata Zugló közbiztonsági, bűn- és, baleset megelőzési és 
prevenciós feladatok ellátása.

1. A Felek m egállapodnak abban, hogy a Támogató, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
tevékenységéből adódóan a Zuglói Közbiztonsági háló részeként távfelügyeleti 
riasztórendszert épít ki Támogatott intézményeiben (összesen 22 helyen), melyet ellenérték 
nélkül, ingyenesen használatba ad Támogatottnak.

2. A támogatás átadása az alábbi módon történik:

a.) Az egy-egy intézményben kiépítésre kerülő rendszert annak befejezésének 
időpontjában adja használatba Támogató, melyet Támogatott intézményének

Oldal: 1/3

mailto:info@zknp.eu


Zuglói-Közbiztonsági non-profit Kft.
>>>1145 Budapest, Laky Adolf u. 36, 

tel./fax:061 251 5366 
e-mail; info@zknp.eu

vezetője a beüzemelést követően a kiépítést végző váilalkozás vezetőjével közösen 
aláírt teljesítési igazolással vesz át, amelynek egy példányát a támogatott 
rendelkezésére bocsátja.

b.) A teljes rendszert Támogatott a 22 intézményben kiépítésre kerülő 
riasztóberendezések távfelügyelethez történő bekötése után, azok 
üzembehelyezését követően veszi át. Ettől az időponttól jogosult Támogatott a teljes 
rendszert használni.

3. A támogatásként átadott riasztórendszereket Támogatott az átvétel napjától jogosult 
használni. A helyi és távfelügyeleti riasztást egyformán megvalósítani képes berendezés 
elsődleges célja, hogy a Zuglóban található iskolák fokozott védelmi képességét növelve 
részét képezze a Zuglóban folyamatosan bővülő, technikai közbiztonsági védőhálónak. A 
kiépítést követően a közbiztonság javítása, az intézményben megfordulók szubjektív 
biztonságérzetének javulása várható. A rendszer a munkaidőn túli és az éjszakai időszakban 
nyújt elektronikus védelmet az intézmények számára.

4. A támogatásként átadott eszközök más szervnek, személynek történő továbbadása, 
leszerelése, elhelyezésének módosítása nem megengedett.

5. Az átadott eszközökben bekövetkezett hibáról, sérülésről Támogatót haladéktalanul 
értesíteni kell. A hiba vagy sérülés elhárításáról, javításáról Támogató haladéktalanul 
intézkedik.

6. A Támogatott a támogatás értékéről, összegéről és felhasználási módjáról tudomással bír. A 
rendszer használatával kapcsolatos technikai ismereteket Támogatott telephelyein a kijelölt 
személyek elsajátították, megismerték.

7. A Támogatási megállapodás maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséről teljesítésigazolást a 
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. ügyvezetője adja ki.

8. Amennyiben a Támogatott az átadott eszközt nem rendeltetésszerűen használja, azt a 4. 
pontban foglaltaktól eltérően harmadik szervnek, vagy személynek továbbadja vagy azon 
Támogató engedélye nélkül módosítást végez vagy végeztet, a Zuglói Közbiztonsági non
profit Kft. ügyvezetője kezdeményezi a szerződéstől való elállást és a kiépített rendszer 
működésének felfüggesztését és leszerelését.

9. A Támogató viseli a támogatás felhasználásával járó, a központi költségvetéssel (pl. adó, vám, 
illeték) és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni esetleges kötelezettségek teljesítését.

Oldal: 2/3

mailto:info@zknp.eu


Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
>» 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

tel./fax:061 251 5366 
e-mail: info@zknp.eu

10, Amennyiben a szerződésben kijelölt cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
Támogatott haladéktalanul köteles e tényt írásban a Támogató részére bejelenteni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartási jogszabályok, illetve az 
ahhoz kapcsolódó állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
szabályai irányadóak.

Budapest, 2013-11-07

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT (D

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszá/n;,£g; 01-09-952185

Kardos Pál 
Ügyvezető

Lauter Ilona Zita iga/gaţ9 
Zuglói Intézménygazdálkodásí

Központ

A pénzügyi ellenjegyző:

Levente Mónika 

ZIK pénzügyi és számviteli osztályvezető

zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT ©
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Steiner Attila 

Gazdasági Igazgató
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