
J

■ 1. oldal, összesen 2

.... S2. példány

Megállapodás módosítás
(Kormányzalifimkció: 03Î060 Bűnmegelőzés)

amely létrejött egyrészről

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

mint Támogató /a továbbiakban: Támogató/:

másrészről:

név: Zuglói Közbiztonsági non^proílt 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. Flőzmények:

1. Felek 2013. július 17. napján 1-113444/2/2013 számon támogatási megállapodást 
kötöttek zuglói társasházi kamerarendszer kiépítésére, melynek finanszírozására az 
Önkormányzat 20 000 000 Fí-ot, azaz húszmillió forintot biztosított a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. részére.

2. A társasházak közgyűlései és a kivitelezés miatt szükséges volt a felek közös akarata 
alapján az 1-5841/3/2014 számú megállapodás módosítással a támogatás 
felhasználását 2014. november 30.-ra, a pénzügyi elszámolási határidőt pedig 2014. 
december 31.-re módosítani.

3. A társasházak tekintetében a kameratelepítéshez szükséges a lakosság 2/3-ának 
hozzájándása, amelynek megszerzése a teivezetínél lényegesen több időt vesz 
igénybe, így a biztosított fonás kifutása és a program céljának elérése érdekében 
szükségessé vált a felhasználási és a pénzügyi elszámolás határidejének újbóli 
módosítása.

n. Megállapodás

I. Felek a közöttük 2014. június 3. napján létrejött Î-5841/3/2014 számú társasházi 
kamerák kiépítésének finanszírozásáról szóló támogatási megállapodás módosításának 
2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A támogatást Kedvezményezett zuglói társasházakban kiépítendő kamerarendszer 2013. 
január L és 2015. december 31. között felmerülő költségeinek finanszírozására 
használhatja fel. A kivitelezésre a pályázat kiírását követően kerül sor. ”
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2. Felek a közöttük 2013. Július 17. napján létrejött 1-113444/2/2013 számú társasházi 
kamerák kiépítésének finanszírozásáról szóló támogatási megállapodás 10. pontját az 
alábbiak szerint módosítják:

„Kedvezményezett köteles a támogatási összeg felhasználásáról szöveges szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni 2016. január 31. napig a 3. sz. melléklet 
szerint. A beszámoló és az elszámolás eljuttatása tértivevényes postai küldemény útján 
„Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri hivatala Lipták Ágnes 
közbiztonsági referens 1145 Bp. Pétervárad u. 2. ” címen lehetséges. ”

3. A 2013, július 17. napján létrejött 1-113444/2/2013 számú társasházi kamerák 
kiépítésének finanszíi'ozásáról szóló támogatási megállapodás, valamint 
módosításának többi része változatlan tartalommal hatályban marad.

Budapest, 2015. Budapest, 2015.
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