
Megállapodás Módosítás
(Kormányzati funkció: 031060 Bűnmegelőzés)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
(székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.; adószám: 15735777-2-42; statisztikai 
jelzőszám: 15735777-8411-321-01; képviseli: Karácsony Gergely polgánnester) mint 
Támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profít Kft. 
(székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.; cégjegyzékszám: 01-09-952185; adószám. 
23084454-2-42; képviseli: Kovács-Csincsák László ügy\'ezető) mint Kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett) között (a to\'ábbiakban eg>mtt említve: Felek), az alábbiak 
szerint:

I. Előzmények

Felek egyezően adják elő, hogy közöttük a 2013. július 17. napján 1-113444/2/2013 
ügyiratszám alatt Támogatási Megállapodás jött létre, melynek keretében a Támogató 
20.000.000,- Ft felhalmozási támogatást biztosított a Kedvezménj’ezettnek a zuglói 
társasházakban kiépítendő kamerarendszer költségeinek finanszírozására. Felek a Támogatási 
Megállapodást többször módosították (a továbbiakban: Megállapodás), egyrészt a támogatás 
felhasználhatóságának időtartama, ezzel összefüggésben a támogatási összeg felhasználásáról 
készítendő szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határideje vonatkozásában, valamint 
figyeleimnel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
305/2015, (VII. 02.) számú határozatára, mely döntött a támogatás felhasználhatóságának, így 
a kamerai-endszer kiépítésének a zuglói intézményeki-e történő kiterjesztésének 
jóváhagyásáról.

II. Megállapodás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Zuglói 
Közbiztonsági Non-profit Kft.-vei kötött támogatási szerződés módosításáról szóló 669/2015. 
(XII. 17.) számú határozata;

Budapest Fő\'áros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének támogatás 
biztosításáról a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére a társasházi- és intézmén>'i 
kamerarendszerek kiépítésére fordított program keretösszegének bővítése céljából 275/2016. 
(V. 19.) számú határozata, valamint

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületéiiek a társasházi- és 
intézményi kamerarendszerek kiépítésére kiírt program által támogatható tevékenységek 
kibővítéséről szóló 276/2016. (V. 19.) számú határozata

alapján Felek a Megállapodást a kö^'etkezök szerint módosítják:

1. A Megállapodás 1. pontja az alábbiakra módosul:

..Támogató Kedvezmén)’ezettnek 25 000 000 Ft, azaz Huszonötmillió forint 
támogatást nyújt a 2. pont szerinti célokra.''



2. A Megállapodás 2. pontja az alábbiakra módosul:

A támogatást Kedvezményezett zuglói társasházakban és intézményekben kiépítendő 
kamerarendszer 2013. januái- 1. és 2016. december 31. között felmerülő költségeinek 
finanszírozására használhatja fel. A kivitelezésre a pályázat kiírását követően kerül 
sor. A támogatási összeg részben felhalmozási támogatás, azonban a Zuglói 
Közbiztonsági Non-profit Kft. a társasházi és intézményi karaeraprogrammal 
kapcsolatban felmerülő munkadíjának legfeljebb 50 %-át a támogatási keretösszeg 
terhére elszámolhatja, mely munkadíj célra elszámolható költscgelaiek megfelelő 
összeg működési támogatás. A támogatási keretösszeg felhasználható az ela\mlt 
biztonságtechnikai rendszerek felújítása, Javítása, át-, illetve újraprogramozása 
elvégzésének céljára is."

3. A Megállapodás 10. pontja első bekezdésének első mondata az alábbiakra módosul:

„Kedvezményezett köteles a támogatási összeg felhasználásáiúl szö^'eges szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni 2017. január 31. napjáig a 3. sz. 
melléklet szerint.’'

4. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
mai'adnak.
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