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sz. példány

Megállapodás módosítás
(Kormányzatifunkció: 031060 Bűnmegelőzés)

amely létrejött egyrészről

név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
képviselője: Karácsony Gergely polgármester,

mint Támogató /a továbbiakban: Támogató/:

másrészről:

név: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
cégjegyzékszám: 01-09-952185 
adószám: 23084454-2-42
képviselője: Kovács-Csincsák László ügyvezető

mint Kedvezményezett /a továbbiakban: Kedvezményezett' között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

1. Felek 2014. október 2-án MI/5841-12/2014 számon támogatási szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Zuglói Térfigyelő Rendszer bővítésére, a Zuglói 
Közbiztonsági Roadshow megvalósítására, szén-monoxid érzékelők beszerzésére és 
működési támogatás finanszírozására, az Önkormányzat mindösszesen 31.375.000 Tt
ot, azaz harmincegymillió-háromszázhetvenötezer forintot biztosított a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. részére.

2. A Közbiztonsági Roadshow részeként a „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű projekt 
2015-től kezdődően a BRFK XTV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottainak 
tevékenységéhez kíván több elemből álló infrastrukturális támogatást nyújtani. A 
szükséges egyeztetések lefolytatása, a szerződések megkötése valamint a beszerzések 
időigényességére tekintettel szükséges a támogatás felhasználási illetve pénzügyi 
elszámolás leadási határidejének módosítása, amelyet Budapest Főváros XTV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 306/2015. (VII.02.) számú határozatával 
jóváhagyott.

n. Megállapodás

1. Felek a Szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A támogatást Kedvezményezett 2014. január 1. és 2015. december 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. mellékletének megfelelően a
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Zuglói Térfigyelő Rendszer bővítésére, a Zuglói Közbiztonsági Roadshow 
megvalósítására, szénmonoxid érzékelők beszerzésére és működési támogatás 
megvalósítására fordíthatja. ”

2. Felek a Szerződés 10. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Kedvezményezett köteles a támogatási összeg felhasználásáról szöveges szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni 2016. január 31. napig a 4. sz. melléklet 
szerint. A beszámoló és az elszámolás eljuttatása tértivevényes postai küldemény útján 
„Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Lipták Agnes 
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. ”

3. A Szerződés többi része változatlan tartalommal hatályban marad.
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Pénzügyi ellenjegyzés:
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Magyar Erzsébet 
Gazdálkodási Osztály osztályvezető
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