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Támogatási megállapodás
(Kormányzati funkció: 031060 Bűnmegelőzés)

sz. példány
amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata /1145 Bp. Pétervárad u. 2./, 

képviselője: Karáesony Gergely polgármester,

/a továbbiakban: Támogató/,

másrészről

név: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

cégjegyzékszám: 01-09-952185 

adószáma; 23084454-2-42 

képviselője: Kováes-Csincsák László ügyvezető 

/a továbbiakban: Kedvezményezett/ között.

1. Támogató Kedvezményezettnek összesen 2 008 838 Ft, azaz kétmillió-nyolcezer- 
nyolcszázharmincnyolc forint felhalmozási támogatást nyújt a 2. pont szerinti célra.

2. A támogatást Kedvezményezett kizárólag a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2016. (VI. 21.) határozatában foglalt célra, azaz az
Egressy út - Róna utca kereszteződésében térfigyelő kamera rendszer telepítésére 
fordíthatja.

3. Az igényelt támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát szabályozó 
2007. évi CLXXXI. törvény /Knyt./ hatálya alá esik, ezért a kérelem érvényességének 
feltétele a Knyt. 6. §(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenséggel és a 8. § (1) 
bekezdésében foglalt érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak, továbbá érintettség fennállása 
esetén az annak közzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő 
csatolása. A nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

4. Kedvezményezett kijelenti, hogy
•• halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása nincs 
~ az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített fizetési kötelezettsége nincs 
' nem áll felszámolás alatt.



Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános, 
azt Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 67/2008. (111. 29.) Korm. rendelet 2. § előírásainak 
megfelelően közzéteszi.

5. Támogató vállalja, hogy a támogatás Összegét jelen támogatási szerződés aláírását követő 5 
napon belül átutalja Kedvezményezett 16200120-18521205 számú bankszámlájára.

6. Jelen támogatás céljainak megvalósítására, pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag 
Kedvezményezettnek az 5. pontban megnevezett pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál. 
Kedvezményezett az 5. pontban megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének 
feltételeként az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához szükséges felhatalmazó 
nyilatkozatnak jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező, a számlavezető bank által 
visszaigazolt eredeti példányát Támogatónak átadja.

7. A támogatási összegnek vagy annak egy részének más civil szervezet, egyéb szervezet 
részére támogatásként történő továbbadása nem megengedett.

8. Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten 
kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásáról 
Támogató megbízottjának megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

9. Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek 
érdekében Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, 
illetve a felhasználásról Kedvezményezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon 
helyszíni ellenőrzést tartani.

10. Kedvezményezett köteles a támogatási összeg felhasználásáról szöveges szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni 2016. december 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.

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.

11. A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése az alábbi módon történik:

a. A támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata. /Az 
eredeti példányra rá kell vezetni az alábbi záradékot: „Elszámolva Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala ..................... nytsz. szerződése alapján
..................... Ft.”, majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel
kell hitelesíteni; „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, és dátummal, a 
szervezet képviselőjének aláírásával és pecséttel ellátni. A záradékban szereplő összeg 
az illető számla végösszegéből az adott szerződés keretében elszámolt összeg legyen./

b. A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata.
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- ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel teljesítették, a kiadási 
pénztárbizonylat hitelesített másolatát,

- ha a számlát készpénzzel teljesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, 
akkor erről nyilatkozatot kell tenni, és az adott tétel kifizetését igazoló 
naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát,

- ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ teljesítették, a befizetést 
igazoló „csekkcsonk” hitelesített másolatát,

- ha a számlát átutalással teljesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített 
másolatát kell csatolni.

A hitelesítés az a. pontban leírtaknak megfelelően történik.

c. A pénzügyi elszámolási összesítő (3. sz. melléklet) kitöltése, nyilatkozattétel a 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt felhasználásról.

d. Ha Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után általános 
forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, akkor az elszámolásban csak az áfával 
csökkentett /nettó/ összegek vehetők figyelembe. (4. sz. melléklet)

12. / Amennyiben a támogatási összegnek vagy annak egy részének rendeltetés- és 
szerződésszerű felhasználása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, arról 
Kedvezményezett köteles Támogatót „Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal, Hajdú Flórián alpolgármester, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.” címen 
tértivevényes postai levélben értesíteni. Ugyanezen értesítésben Kedvezményezett 
Támogatóhoz felhasználás-, illetve határidő módosítási kérelmet nyújthat be. Amennyiben 
erre nem kerül sor, Kedvezményezett haladéktalanul köteles a támogatás összegét, illetve 
maradványát Támogató 11784009-15514004 számú számlaszámára befizetni.

13. / Kedvezményezett szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét 
/az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
késedelmi kamattal terhelten/ Támogató 11784009-15514004 számú számlájára a felmondást 
követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan 
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az ellenőrzési kötelezettség 
akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség megszegése.

14. / Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogató 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
a) pont szerint átlátható szervezetnek minősül.
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15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit és az államháztartás működéséről szóló jogszabályokat kell irányadónak 
tekinteni.
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2016 AUG15,

Budapest, 2016...........................hó nap Budapest, 2016. hó nap

Budapest Főváros XIV.
Önkormányl^t 

TámogatóV *
KépviseletébeV^^ 

Karácsony Gergelyt
polgármester^

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest,..........

ó ö puglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság 

Kedvezményezett 
Képviseletében 

Kovács-Csincsák László
ügyvezető

Kó2fai7í«„ . 

tíudaDe<5f (.si .

Magv|r ........
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Mellékletek: 1. sz. melléklet: összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2. sz. melléklet: banki felhatalmazó nyilatkozat
3. sz. melléklet: pénzügyi elszámoló űrlap
4. sz. melléklet: Áfa-nyilatkozat



1. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-952185 
Adószáma: 23084454-2-42 
Képviselőjének neve: Kovács-Csincsák László

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma;
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

a

a

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Budapest, 2016.
« u ^^p.h.

cégszerű aláírás
Zuglói Közbiztonsági 

Non-Profit KFTUky Adóit fss
, Adószám: 23084454-2-4? 

•^ésjegyzékezám; Cg: 0l-09.9S2ies



2. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVEL

Tisztelt
MagNet Magyar Közösségi Bank

............. 2aVWöi‘íiéri‘l'Aí[i<ocio-Ré6-Z‘véRyVárs3Ság....
1149 Budapest, Na_gy Lajos király útja 214, 

(hitelintézet neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlá(i)nk terhére az alább megnevezett Jogosult, -a 
jelen felhatalmazás kiállításakor: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet - által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére.
A felhatalmazás a ............................ azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési
kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel:

Számlatulajdonos
megnevezése: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Számlatulajdonos székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Felhatalmazással érintett 
bankszámla száma: 16200120-18521205

Jogosult neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe: 1145 Budapest, Pétervárad u.2.
Jogosult bankszámla száma: 11784009-15514004
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése; OTP BANK Nyrt Önkormányzati Fiók

Összeg: 2 008 838 Ft

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:
A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró személy vagy szerv írásbeli hozzájárulásával 
vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.

Kelt ''^9Iqí Ko:

Záradék:

Számlatulajdonos

3e.
''9ss^ss

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos 
számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.



/. sz. melléklet

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ

határozattal megítélt támogatásról 

nyilvántartási szám:........................

A kedvezményezett szervezet neve:
A pénzügyi elszámolást készítő személy neve:
Az elszámolást készítő személy telefonszáma, 
c-mail címe:

Felhalmozási célú kiadáso 5(100 000,- T érték felett)
Költségtípusok Bizonylat

sorszáma
Költségek
megnevezése

Bizonylat
kelte

Kiegyenlítés
időpontja

A számla 
összegéből 
elszámolva 

/Ft/

Összesen
költség
típusonként

/Ft/
1 Felújítás
A benyújtott bizonylatok darabszáma: Felhalmozási célú kiadások 

összesen:

Működési célű kiadások
Költségtípusok Bizonylat

sorszáma
Költségek
megnevezése

Bizonylat
kelte

Kiegyenlítés
időpontja

A számla 
összegéből 
elszámolva 

/Ft/

Összesen
költség
típusonként

/Ft/
Személyi juttatások

1 Havi bér

2 Megbízási díj
3 Egyéb kifizetői juttatás

Munkaadót terhelő 
járulékok

1 Szociális hozzájárulási 
adó

2 EHO
Anyagköltségek

1 Irodaszer,
nyomtatvány

2 Egyéb anyag 
beszerzés

3 Kisértékü tárgyi 
eszköz beszerzése

4 Egyéb eszköz 
beszerzés

5 Elclmiszervásárlási
költség

Szolgáltatások költségei



6 Közüzemi díjak

7 Telefon díj

8 Internet
szolRáltatás díja

9 Bérleti díjak

10 Szállítási 
szolgáltatás díja

11 Szállásköltség

12 Étkezési költség

13 Karbantartás,
kisjavítás

14 Kiadvány
szerkesztés, 
nyomdai szolgáltatás

15 Postai szolgáltatások 

díjai

16 Banki szolgáltatások 
díjai

17 Pénzügy-számviteli
szolgáltatás

18 Működéshez 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás

19 SZJA

A benyújtott bizonylatok darabszáma: Működési célú kiadások összesen:

A támogatási összegből fedezett Önrészből származó kiadások összesen
kiadások összesen /Ft/ /Ft/

Felhalmozási célú kiadások
Működési célú kiadások
Összesen:

Nyilatkozat

Alulírott Kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatás felhasználása mindenben a 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a 
megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Dátum:
cégszerű aláírás



Tájékoztató a pénzügyi beszámoló elkészítéséhez

A pénzügyi elszámolást a teljes (vagy módosított és elfogadott teljes) költségvetés 
költségtípusai alapján kell benyújtani, mely költségtervezet a Támogatási szerződés 1. sz. 
melléklete. Az egyes költség típusok megfelelő soraiba minden bizonylatot kérünk feltüntetni, 
és összegzésüket a táblázat utolsó oszlopában szerepeltessék.

A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Kedvezményezett, azaz a szerződő fél nevére kell 
kiállítani.

A támogatási összeg erejéig elszámolt számláknak alakilag, tartalmilag és formailag meg kell 
felelniük a Számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak.

Útiköltség térítésként üzemanyag vásárlásról szóló számlát nem fogadunk el. Az útiköltség 
térítést a szállítási szolgáltatások között kell szerepeltetni. Ennek bizonylatai: kiküldetési 
rendelvény, illetve menetlevél.

A számlák dátumai igazodjanak a támogatott programok megvalósulásához.
A számlákat, pénzügyi bizonylatokat záradékolni kell! A záradékolás szó jelentése itt: a 
számlára/pénzügyi bizonylatra rá kell vezetni az alábbi záradékot: „Elszámolva Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat ............  nytsz. szerződése alapján
......................Ft.”, majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel kell
hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, és dátummal, a szervezet 
képviselőjének aláírásával és pecséttel ellátni. A záradékban szereplő összeg az illető számla 
végösszegéből az adott szerződés keretében elszámolt összeg legyen.

Ha a támogatott program gazdasági eseményenként eléri, illetve meghaladja a bruttó 100 eFt- 
ot, szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás (megrendelés, szerződés, megállapodás 
stb.) hitelesített másolata a kifizetések teljesítéséhez.

A felújítási munkákról szóló záradékolt és hitelesített számla másolatok mellé az alábbi 
bizonylatokat is szükséges csatolni:

• tételes kimutatás (anyagfelhasználás, munkadíj szerint) a számla 
végösszegének megfelelően,

• a munkákra vonatkozó kivitelezői szerződés hitelesített másolata,
• hiteles másolat a felmérési naplóról, építési naplóról, műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvről (műszaki ellenőr által is aláírva), kivitelezői nyilatkozatról, 
közmüvek igazolásáról/ szakvéleményről.

A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata:
• ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel teljesítették, a kiadási 

pénztárbizonylat hitelesített másolatát,
• ha a számlát készpénzzel teljesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, 

akkor erről nyilatkozatot kell tenni, és az adott tétel kifizetését igazoló 
naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát,

• ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ teljesítették, a befizetést 
igazoló „csekkcsonk” hitelesített másolatát,

• ha a számlát átutalással teljesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített 
másolatát kell csatolni.



Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tudnak az elfogadott költségvetés szerint 
elszámolni, úgy a maradványösszeget utalják vissza a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 11784009-15514004 sz. egyszámlájára. A visszautalásról szóló terhelési 
értesítő záradékolt másolatát kérjük az elszámolással együtt elküldeni!

A szakmai beszámolót, valamint a pénzügyi elszámolási összesítőt a hozzátartozó pénzügyi 
bizonylatokkal, számlákkal Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala ... közbiztonsági referens (1145 Bp., Pétervárad u. 2.) részére postai 
úton tértivevényes küldeményként megküldeni szíveskedjenek.



4. sz. melléklet

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYILATKOZAT 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető Î

A hazai partner szervezet neve:

A partner szervezet nem alanya az AFA-nak. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) 
összeg kerül figyelembevételre.

PH.

a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye

2016.

A partner szervezet alanya az AFA-nak. A fenti projektben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az 
ÁFA nélküli (nettó) Összeg kerül figyelembevételre.

PH.

a partner aláírásrajogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye

2016,

A partner szervezet alanya az ÁFA-nak, de a fenti projektben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelheti vissza. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

PH.

2016.

a partner aláírásrajogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye
z. líöi K-őzbiztonsági 

Non-Profit KFT (J)
'145 Budapest, Laky Adolf u, 36.

Adószám: 23084454-2-42 
Cégjegyzékszám: Cg; 01-09-952185



Tisztelt

2. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVEL

.......... ^'lAgW6t. Magyar.Köz:ös.ségÍ .Bank
• -viíoruen Működe Részvénytársaság 

. . . . . . . . . . . .U49 .Nagy. LŞjOş.Kirâiy^ úi)a 214,
(hitelintézet neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megdőlt bankszámlá(i)nk terhére az alább megnevezett Jogosult, -a 
jelen felhatalmazás kiállításakor: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet - által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére.
A felhatalmazás a ............................ azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési
kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel:

Számlatulajdonos
megnevezése:

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Számlatulajdonos székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Felhatalmazással érintett 16200120-18521205
bankszámla száma:
Jogosult neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe: 1145 Budapest, Pétervárad u.2.
Jogosult bankszámla száma: 11784009-15514004
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése:

OTP BANK Nyrt Önkormányzati Fiók

Összeg: 2 008 838 Ft

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:
A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró személy vagy szerv írásbeli hozzájárulásával 
vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.

Kel,:..5.p..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Záradék:

..............................^ '^dószárír 36.Számlatulajdonos

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos 
számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt
.....%o((;.....0.1,„/.r.



1. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje;

Gazdasági társaság esetén székhelye: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-952185 
Adószáma; 23084454-2-42 
Képviselőjének neve: Kovács-Csincsák László

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

a

a

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Budapest, 2016.........................
p.h. ^ ^

1145 ‘^^Sszerü aláírás

®SJegy,ékszém;Cfl;0í.o|:p^2r85



4. sz. melléklet

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYILATKOZAT 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető!

A hazai partner szervezet neve:

A partner szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

PH.
a partner aláírásrajogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye

2016.

A partner szervezet alanya az AFA-nak. A fenti projektben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az 
ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

PH.

a partner aláírásrajogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye

2016.

A partner szervezet alanya az ÁFA-nak, de a fenti projektben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelheti vissza. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

PH.

2016.

partner aláírásrajogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye
Zuglói Közbiztonsági 

Non-Profit KFT 5)
1145 Budapest, Uky Adolf u. 36.

Adószám: 23084454-2-42
---------- Céfliegyeóksaám; Cq: űt-Q0-9?g^gs---------------------------------------------------


