
ADOMANYOZASI SZERZŐDÉS
2.000.000, -Ft értékhatár alatt

amely létrejött egyrészről, a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
(székhelye: l l 45 Budapest, Laky Adolf u. 36. adószáma: 23084454-2-42; 

képviseletében eljár Kovács-Csíncsák László) 
mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó),

másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51 

képviseletében eljár: Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, 
Budapest rendőrfőkapitánya)

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

- a továbbiakban együttesen: Felek - közölt az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

1. Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak kizárólagos 
tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen Kedvezményezett használatába 
adja akként, hogy Kedvezményezett köteles a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság (a 
továbbiakban: Rendőrkapitányság) kizárólagos használatába adni feladatellátásának támogatása 
céljából.

Adományozott ingó vagyontárgyak:

- 2 db rendőrségi jelleggel ellátott Montana márkájú trekking típusú kerékpár, melyek
forgalmi értéke összesen bruttó 315.820 Ft, azaz háromszáztizenötezer-nyolcszázhúsz forint.

2. Adományozó szavatolja, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, amely 
a Kedvezményezett jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását korlátozná, 
megakadályozná, vagy meghiúsitaná. Adományozó kijelenti, hogy az ingó vagyontárggyal 
kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve használatot biztosító joga 
nincs, és ezért szavatossággal tartozik.

3. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, vámhatóságnál, 
társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs, melyre 
vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. Adományozó vállalja a kerékpárok rendőrségi jelleggel történő felszerelését.

5. A térítésmentes használatba adást követően az adományozott ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési és javítási mindennemíí költséget a Kedvezményezett viseli.

6. Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi használatba vétel után reklámhordozó nem 
lehet.

7. Az adomány átadás-átvételének időpon^’át és módját a Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik. Tudomásul veszik, hogy az átadás időpon^’a nem előzheti meg a 
szerződés hatályba lépését.

8. Adományozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez, a 
Rendőrség honlapján történő közzétételéhez.



9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadók Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő 
jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani.

l O. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba.

ll. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos fonnában - a Felek 
előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.

12. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláíják.
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Adományozó 
Kovács-Csincsák László 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
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Non-Profit KFT (3)

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
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@)ZKNP Zugtól Közbiztonsági nonprofit Kft.
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

Telefon: +36 1/211 22 33 
E-mail: infQfilzknp.hu 

Web: www.zknp.hu

BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 
Dr. Dragon Sándor r. ezredes 
Kapitányságvezető úr 
részére .
1146 
Budapest 
Stefánia út 83-85.

Tárgy: kerékpárok használatba adásához 
szükséges iratok Budapest, 2016. május 2.

Tisztelt Kapitányságvezető Úr!

A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részéről átadásra kerülő kerékpárok használatba 
vételi szerződésének megkötéséhez szükséges iratokkal kapcsolatban az alábbiakról 
informálom.
Az átadásra kerülő kerékpárok Montana márkájú trekking típusúak, a 2 db, rendőrségi 
jelleggel ellátott kerékpár bruttó 315. 820.- Ft (azaz háromszáztizenötezer-nyolcázhúsz 
forint) összegbe kerül.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Budapest Főváros XIV. 
kerület Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Társaság, ezáltal ügyvezetőként 

saját hatáskörben hoztam döntést a kerékpárok használatba adásáróL 
Levelemhez csatoltan megküldöm a köztartozásmentes adózói adatbázisból kinyomtatott 
igazolást.

Üdvözlettel,

http://www.zknp.hu


adatbázis,. lekérdezés htip://80.249.172.60/cgi-bin/kozbesz/ko2besz_nyomlatas_v2.php?ka.,

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szólö 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a 
közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további,.a 
polgári jog szerinti alvállalkozók közölt megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó 
módon számított 200 OOO forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak 
a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkOl - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.04. hó 11. napjától2016.0S. hó 10. napjáig érvényes 
köztartozásmentes adózói adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minőslt. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az 
ellenkező bizonyitásáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő 
adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról 
vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám l 
adóazonosííó 

23084454242

név/megnevezés hó

ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 201604 
TÁRSASÁG

l/l 2016.05.02. 11:09



BUDAPESTI RENDOR-FOKAPITANYSAG 
ÁLTALÁNOS JOGI ÉS PERKÉPVISELETI FŐOSZTÁLY

Ügyszám: 01000/24870- /2016. ált.

Ügyintéző:

Szakvélemény-lap adomány elfogadásához:

XIV. ker. Rk. 
ingó vagyontárgyak használatba adása 

Forgalmi értéke összesen bruttó 315.820,- Ft.

A felajánlott támogatás elfogadását javaslom:

r ‘ IBRFK Gazdasági Igazgatóság c:;-
Aí

Műszaki Osztály vezetője6/

A felajánlott támogatás elfogadását nem javaslom, az alábbi indokok miatt:
5

BRFK Gazdasági Igazgatóság 

Műszaki Osztály vezetője

A felajánlott támogatás elfogadását engedélyezem:
A Gazdasági Igazgató intézkedjen az engedélyeztetési eljárás lefolytatására:

BRFK Gazdasági Igazgatóság 
Igazgatója

Cím: 1557 Budapest Pf.il

RZSNEO_3,90, 74.0 (0 1000-48 73.6032-BUEG—6550551S0-90 1 BOE16B817AS73 .605)



2016. 05. 24. adatbázis - lekérdezés

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36//A. §-ának (1) bekezdése szerint a 
közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a 
polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó 
módon számított 200 OOO forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a 
teljesítésért-visszatartási kötelezettség nélkül-abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepela köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.05. hó 11. napjától 2016.06. hó 10. napjáig érvényes 
köztartozásmentes adózói adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az 

ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő 
adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról 
vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / 
adóazonosító

10830987242

név/megnevezés

KISiZUGLÓ MÉRNÖKI IRODA Korlátolt Felelősségű Társaság

Év, hó

201605

12099461242 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201605

12652178242 Zuglóvill Villamossági Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 201605

15514004242 BUDAPEST FŐVÁROS X^V. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 201605

15735777242 BUDAPEST FŐVÁROS X^V. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA 201605

18053395142 Póló-Zugló Közhasznú Alapítvány 201605

18158799142 Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas Kézfogás Klub 201605

18194337142 ^^ER^TJÜK ZUGLÓT EGYESÜLET 201605

19651934242 ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES T^^OLTÓ EGYESÜLET 201605

19806990242 Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület 201605

23084454242 ZUGLÓI K^^B^^ONS^GI NON-PROF^^ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ 
T^RSAS^G

201605

http://80.249.172.60/cgi-bin/kozbesz/kozbesz_nyomtatas_v2.php?kapa=&torzsszam=&nev=Zugl%F3&evho=201605&maxsor= 1/1

http://80.249.172.60/cgi-bin/kozbesz/kozbesz_nyomtatas_v2.php?kapa=&torzsszam=&nev=Zugl%F3&evho=201605&maxsor=

