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MEGÁLLAPODÁS GÉPJÁRMŰ ÉS TÉRFELÜGYELETI 

KAMERABERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről

Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető
Cg.; 01-09-952185
Adószám: 23084454-2-42
Bankszámlaszám: 16200120-18521205
mint használatba adó (a továbbiakban: ZKNP)

másrészről

Zuglói Önkormányzati Rendészet
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
adószáma: 15825184-1-42 
képviseli: Kardos Pál igazgató 
mint használatba vevő (a továbbiakban: ZÖR)

együttes említésük esetén: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak 
szerint.

1. Felek rögzítik, hogy a ZKNP tulajdonát képezi az LHK-779 forgalmi rendszámú, 
Skoda gyártmányú, Roomster Praktik típusú, TMBTCB5JX95013498 alvázszámú, 
BXW204963 motorszámú gépjárműre (továbbiakban: gépjármű).

2. Felek kijelentik, hogy a gépjármű működése során kiszabott bírságokból befolyó 
összegek a ZÖR -1 illetik meg.

3. Felek kijelentik továbbá, hogy az együttműködési megállapodás célja a zuglói 
közbiztonság javítása, mely mindkét fél alaptevékenységei közé tartozik.

4. Felek rögzítik, hogy a gépjármű mobil térfigyelő kamera működtetésére, erre 
tekintettel közbiztonsági célú járőrözések folytatásra, közterületen történő 
események megfigyelésére alkalmas. Felek egyetértőén kinyilvánítják, hogy a 
járművet e célra közösen használni kívánják a kerület közbiztonságának javítása 
érdekében.

5. ZKNP hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban körülírt járművet a ZÖR a 
saját arculatának megfelelően felmatricázza.

6. A ZKNP vállalja, hogy gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségeket vállalja. A 
gépjármű mindennapi használata során felmerülő költségeket - beleértve a 
szerződés tárgyát képező tevékenység ellátáshoz szükséges üzemanyag-ellátást - a 
ZÖR köteles megfizetni. A Felelt rögzítik, hogy a ZKNP a gépjárműre CASCO 
biztosítást kötött, a díjat fizeti.



7. A ZKNP kijelenti, hogy a járműre szerelt kameraberendezés az átadáskor a 
szerződés tárgyát képező tevékenység ellátására alkalmas. A ZÖR a gépjárművel 
végzett feladatellátás idejére köteles a kameraberendezést, a szerződés tárgyát 
képező tevékenység ellátására alkalmas állapotban megőrizni.

8. A ZÖR vállalja, hogy a ZKNP-vel előre egyeztetett időpontokban 
szolgálatvezénylésben rögzítetten egy járőrpárt (2 fő közterület-felügyelő, vagy 1 fő 
közterület-felügyelő + 1 fő segédfelügyelő) a gépjárművel végzendő közterület
megfigyelési feladatra jelöl ki. Tekintettel arra, hogy a tevékenység a ZÖR által 
folytatott közterület-felügyeleti feladatellátás része, a ZÖR kötelezettsége a feladat 
ellátásának finanszírozása.

9. Felek egyetértőén rögzítik, hogy a másik fél tevékenységei ellátásáért egymásnak 
díjat nem fizetnek.

10. A gépjármű, illetőleg a kameraberendezés meghibásodása esetén a javítás költségei 
a ZKNP-t terhelik. Amennyiben a gépjárműben a ZÖR alkalmazottjának felróható 
okból keletkezik kár, annak CASCO biztosítás áltan nem fedezett részét (biztosítási 
önrész) a (ZKNP jogosult a ZÖR-rel megtéríttetni) a ZÖR köteles a ZKNP 
részére, külön felhívásra megtéríteni.

11. Felek kapcsolattartóként az alábbi munkatársakat jelölik ki:

- ZÖR részéről: Kaposi István igazgatói referens
Tel.:, 
e-maib

ZKNP részéről: Csillag Endre műszaki vezető 

e-maili

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 
a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. szeptember 01. Budapest, 2015. szeptember 01.

.................
Zuglói Közbiztonsági 

Nonprofit Kft. 
képviseletében 

Kovács-Csincsák László 
ügyvezető 

Zuglói Közbiztonsági
KFT (3)

1145 Budapest, LakyAdolfu 36 
Adószám: 23084454-2-42 ' 

Cég,egy2ékS2ám; Cg; 01-09-952185

..a-

Zuglói Önkormányzati 
Rendészet 

képviseletében 
Kardos Pál 

igazgató


