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(Kormányzati funkció: 031060 Bűnmegelőzés)

sz. példány
amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Öukorináiiyzata 71145 Bp. Pétervárad u. 2./, 

képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester,

/a továbbiakban: Támogató/,

másrészről

név: Zuglói Közbiztonsági non-profít Kft. 

székhely: 1145 Budapest, Laby Adolf utca 36.

cégjegyzékszám: 01-09-952185 

adószáma: 23084454-2-42 

képviselője: Steiner Attila ügyvezető 

/a továbbiakban: Kedvezményezett/között.

1. Támogató Kedvezményezettnek 16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint működési, és 
15.375.000 Ft, azaz tizenötmillió-háromszázhetvenötezer forint felhalmozási támogatást, tehát 
mindösszesen 31.375.000 Ft, azaz harmincegymillió-liáromszázhetvenötezer forint 
támogatást nyújt a 2. pont szerinti célra.

2. A támogatást Kedvezményezett 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszakban 
keletkezett fizetési kötelezettségeinek a kiegyenlítésére használhatja fel, kizárólag a Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzat Képviselő-testületének 755/2014. (IX.18.) 
határozatában foglalt célra, jelen szerződés 1. sz, melléidetének megfelelően a Zuglói 
Térfigyelő Rendszer bővítésére, a Zuglói Közbiztonsági Roadshow megvalósítására, 
szénmonoxid érzékelők beszerzésére és működési támogatás megvalósítására fordíthatja.

3. Az igényelt támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát szabályozó 
2007. évi CLXXXI. törvény /Knyt./ hatálya alá esik, ezért a kérelem érvényességének 
feltétele a Knyt. 6. §(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenséggel és a 8. § (I) 
bekezdésében foglalt érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak, továbbá érintettség fennállása 
esetén az annak közzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő 
csatolása. A nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 2, sz. mellékletét képezi.

4. Kedvezményezett kijelenti, hogy
- halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása nincs
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- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs

- nem áll felszámolás alatt.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános, 
azt Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. § előírásainak 
megfelelően közzéteszi.

5. Támogató vállalja, hogy a támogatás összegét jelen támogatási szerződés aláírását követő 5 
napon belül átutalja Kedvezményezett 16200120-18521205 számú bankszámlájára.

6. A támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag Kedvezményezettnek az 5. 
pontban megnevezett pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál. Kedvezményezett az 5. 
pontban megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének feltételeként az azonnali 
beszedési megbízás alkalmazásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatnak jelen szerződés 3. 
sz. mellékletét képező, a számlavezető bank által visszaigazolt eredeti példányát 
Támogatónak átadja.

7. A támogatási összegnek vagy annak egy részének más civil szervezet, egyéb szervezet 
részére támogatásként történő továbbadása nem megengedett.

8. Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten 
kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásáról 
Támogató megbízottjának megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

9. Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek 
érdekében Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, 
illetve a felhasználásról Kedvezményezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon 
helyszíni ellenőrzést tartani.

10. Kedvezményezett köteles a támo^tási összeg felhasználásáról szöveges szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást készí^ni 2Q15. június 30. nani^,4. sz. melléklet szerint. 
A beszámoló és az elszámolás eljuttatása tértivevényes postai küldemény útján „Budapest 
Főváros XrV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala LiptáJc Ágnes közbiztonsági referens 
1145 Bp. Pétervárad u. 2.” címen lehetséges. .

Határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesített beszámoló, illetve pénzügyi elszámolás 
esetén Támogató hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel Kedvezményezett 
egy alkalommal, 2 napos határidővel, tértivevényes postai küldemény útján. A határidő 
lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés elmulasztása az 
elszámolási kötelezettség megszegésének minősül.

11. A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése az alábbi módon történik:

a. A támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata. /Az 
eredeti példányra rá kell vezetni az alábbi záradékot: „Elszámolva Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala....................nytsz. szerződése alapján
.................... Ft.”, majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel
kell hitelesíteni; „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, és dátummal, a 
szervezet képviselőjének aláírásával és pecséttel ellátni. A záradékban szereplő Összeg 
az illető számla végösszegéből az adott szerződés keretében elszámolt összeg legyen./
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b. A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata.
- ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel teljesítették, a kiadási 

pénztárbizonylat hitelesített másolatát,
- ha a számlát készpénzzel teljesítették és a szervezet nem vezet házípénztárt, 

akkor erről nyilatkozatot kell tenni, és az adott tétel kifizetését igazoló 
naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát,

- ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ teljesítették, a befizetést 
igazoló „csekkcsonk” hitelesített másolatát,

- ha a számlát átutalással teljesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített 
másolatát kell csatolni.

A hitelesítés az a, pontban leírtaknak megfelelően történik.

c. A pénzügyi elszámolási összesítő (4. sz, melléklet) kitöltése, nyilatkozattétel a 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt felhasználásról.

d. Ha Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után általános 
forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, akkor az elszámolásban csak az áfával 
csökkentett /nettó/ összegek vehetők figyelembe.

12. / Amennyiben a támogatási összegnek vagy annak egy részének rendeltetés- és 
szerződésszerű felhasználása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, arról 
Kedvezményezett köteles Támogatót „Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal, Rozgonyi Zoltán közbiztonságért felelős alpolgármester, 1145 Budapest, Pétervárad 
utca 2.” címen tértivevényes postai levélben értesíteni. Ugyanezen értesítésben 
Kedvezményezett Támogatóhoz felhasználás-, illetve határidő módosítási kérelmet nyújthat 
be. Amennyiben erre nem kerül sor. Kedvezményezett haladéktalanul köteles a támogatás 
összegét, illetve maradványát Támogató í 1784009-15514004 számú számlaszámára befizetni.

13. / Kedvezményezett szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét 
/az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
késedelmi kamattal terhelten/ Támogató 11784009-15514004 számú számlájára a felmondást 
követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan 
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlésé, az ellenőrzési kötelezettség 
akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség megszegése.

14. / Kedvezményezett kijelenti, hogy a T^ogató 100%-os tul^donában álló gazdasági 
társaság, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
a) pont szerint átlátható szervezetnek minősül.



15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit és az államháztartás működéséről szóló jogszabályokat kell irányadónak 
tekinteni.
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Budapest, 2014......................... hó........ nap Budapest, 2014 10- hó nap

Budapest Főváros
Önkormány 

Támogató 
Képviseletében ^ 

dr. Papcsák Ferenc^ 
polgármester j

erftjet Zugló(V Zuglói Közbiztonsági Non-p
Felelősségű 

Kedvezményezeti’^'^ 
Képviseletében 
Steiner Attila 

ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Mellékletek: 1. sz. melléklet: költségek részletezése
2. sz. melléklet: összeférhetetlenségi és érinteííségi nyilatkozat
3. sz. melléklet: banki felhatalmazó nyilatkozat
4. sz. melléklet: pénzügyi elszámoló űrlap
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1. sz. melléklet

Támosatás összeg
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 9.375.000 Ft
Közbiztonsági roadshow 6.900,000 Ft
Működési támogatás 9.100.000 Ft
Szénmonoxid-érzékelő 6.000.000 Ft
Összesen: 31.375.000 Ft


