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Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest,

Pétervárad utca 2-4.) - a továbbiakban pályázó - másrészről:

1. Budapesti Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.)
2. Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.)
3. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf 

utca 36.)
4. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (székhely: 1144 Budapest, Füredi park 6.)

a továbbiakban szakmai együttműködő partnerek - a továbbiakban együtt Felek - között a mai
napon és az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával szakmai együttműködési 
kötelezettséget vállalnak a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására” című pályázati kiírásra, az általuk közösen kidolgozott, előzetesen egyeztetett 
és kivitelezhetőnek minősített „Zugló Biztonsága Közös Ügyünk!” című projekt 
megvalósítására. Ezen megállapodás kifejezi a Felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
pályázóként nyújtja be a „Zugló Biztonsága Közös Ügyünk!” című pályázatot, aki ezzel egyben 
a pályázati projekt koordinátora és a jóváhagyott, finanszírozott projekt megvalósításának 
vezetője is lesz.

3. A Felek rögzítik, hogy a pályázati projekt végrehajtásáért, a támogatás felhasználásáért és 
elszámolásáért minden felelősség a pályázó szervezetet terheli, a külső jogviszonyokban 
kizárólagosan a pályázó a kötelezettségvállaló vagy szerződő fél.

4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyet értenek, 
azok megvalósításában, a pályázatban foglalt cselekvési-, támogatott pénzügyi ütemtervnek és 
költségvetésnek megfelelően részt vállalnak. Továbbá kijelentik, hogy a projekt megvalósítása 
során a pályázatukban vállalt feladataikat a legjobb tudásuknak megfelelően hajtják végre.

5. Az együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a pályázó jelen megállapodást az érintett 
együttműködő irányában egyoldalúan jogosult írásban felmondani, amennyiben az együttműködő 
partner akár szakmai szempontból, akár a teljesítési határidő be nem tartásával a projekt 
megvalósulását veszélyezteti.

6. Az együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a támogatás összege NEM használható fel 
tárgyi eszköz (pl. gép, berendezés) részükre történő beszerzésére.

7. A Felek tudomásul veszik, hogy a támogatott projektet 2015. december 1. és 2016. február 28. 
között meg kell kezdeni és 2016. május 15-ig be kell fejezni.

8. A Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás rendelkezésre bocsátása előleg formájában történik, 
de csak a pályázó nevére és székhely címére szóló, a támogatási jognyilatkozatban megnevezett 
projektidöszak ideje alatt kiállított, ténylegesen felmerült költségeket tartalmazó számviteli 
bizonylat kerülhet elszámolásra.

9. A Felek biztosítják annak feltételeit, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint a 
pályázati kiírás kezelőszerve, illetve a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére 
jogszabály alapján felhatalmazott szerv (különösen a Belügyminisztérium, az Állami 
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) a támogatási időszak alatt és azt követően
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A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.

Budapest, 2015.
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