
Támogatási szerződés
(Kormányzatifitnkció: 031060 Bűnmegelőzés)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önk^ormányzata 
(székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.; adószám: 15735777-2-42; statisztikai 
jelzőszám: 15735777-8411-321-01; képviseli: Karácsony Gergely polgármester) mint 
Támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
(székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.; cégjegyzékszám: 01-09-952185; adószám: 
23084454-2-42; képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető) mint Kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett) között (a továbbiakban együtt említve: Szerződő Felek), az 
alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy közöttük a 2016. január l. és 2016. március 
31. közötti időtart^^a 2016. január 20-án Támogatási Szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) jött létre.

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés 2016. március 31-én megszűnt. 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkonnányzata Képviselő-testületének 
155/2016. (III. 24.) számú határozata l.) pontja alapján Szerződő Felek 
megállapodnak abban, hogy Támogató a megszűnés napját követő naptól 2016. május 
31. napjáig Kedvezményezett részére a támogatást folyósítja jelen okirat 3. pontjában 
meghatározottak szerint.

3. Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy 2016. április l-jétől, Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. 
(Ill. 04.) önkormányzati rendeletében foglalt, a Kedvezményezett részére folyósítandó 
éves támogatási összeg 2016. május 31-ig esedékes összegét csökkenteni kell a 2016. 
március 31-ig hatályos Szerződés keretében már elutalt összeggel. Ennek megfelelően 
a Kedvezményezett részére 2 részletben, a tárgyhó (2016. április, május) IS. napjáig 
utalandó összeg

- működési támogatásként: 8 500 OOO Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint;
- felhalmozási támogatásként: l 443 333 Ft, azaz Egymillió-négyszáznegyven-

háromezer-háromszázharminchárom forint. , _
2016 APR. 2 O
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..... melléklet

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYILATKOZAT 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető!

A hazai partner szervezet neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

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 visszaigénylL Az elszámolásnál az 
ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

201B APR. 2
2016.

-Î ®„t„

......

aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a 
bélyegző helye

A partner szervezet alanya az AFA-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 .

a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a 
bélyegző helye

2016.
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi C^L^^XI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázó neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-952185 
Adószáma: 23084454-2-42
Képviselőjének neve: Kovács-Csincsák László ügyvezető

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: * * * 6 * 8

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

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

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

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.

cégszerű aláírás ^
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sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
MagNet Magyar Közösségi Bank Zuglói Fiók 

1149 Bp. Nagy 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 u. 36.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:
Jogosult neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:
Összeg: 9 943 333 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:.

Záradék:

....Or.,,::...
Számlatulajdonos

2016 ÁPR. 2 O
.................................................  l.yglÓi Közbfetonságs

1145 Budapest. Laky í\6o\\ u. 3Ci-
/\ci6szám; 230Ö44a4-2-A2

Cégjegyzékszám: O1-09--952'i
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 érvényesíthet!.

Kelt ^



.melléklet

Átláthatósági iwilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (l) bekezdés c) és a nemzeti 
vagyonról szóló 201!. évi CXCVI. törvény 3.§(l) bekezdés l. pontjának való megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, ....Kovács-Csincsák László........................................................................... (név) mint
a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.......................................................................(cégnév)
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. (székhely) ...23084454-2-42.........................(adószám)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (l) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 201!. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. a) pontja szerint [a megfelelő 
aláhúzandó]

a) költségvetési szerv,

b) köztestület,

c) helyi önkormányzat,

d) nemzetiségi önkormányzat,

e) társulás,

f) egyházi jogi személy,

g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/.....................................[önkormányzat
megnevezése]

h^ ^^ormánvzat külön-külön vagy együtt l 00%-os részesedéssel rendelkezik.

i) külföldi helyhatóság,

j) külföldi állami szerv,

k) külföldi helyhatósági szerv,

l) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
.............................................................................................................. [az állam
megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

ezért átlátható szervezetnek minősül.



II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek

l. Alulírott,. 
mint

.(név),

.................................................................................................................................................. (cégnév)

.............................................................................................................................................(székhely)

......................................................... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (l) 
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (l)bekezdés l. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan bel^ldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és

b) [a megfelelő aláhúzandó],

D az Európai Unió tagállamában,

□ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,

D a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,

D olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van és ez az 
ország:.......................................................[ország megnevezése] , és

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött kül^ldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az

a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §r) pontja alapján a következő 
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely 
és idő

Anyja neve Részesedés mértéke 
%-ban

a



3. Nyilatkozat a külföldi, ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön 
van és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt 
adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által 
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből szazmazó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint 
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet

neve

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest

(pályázat benyújtásának éve)

(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 
társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 
szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Ssz. Gazdálkodó szervezet Szervezet
neve adószáma

Részesedés mértéke 
%-ban

Adóilletősége



4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tényleges tulajdonosa(i)*:

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § ll. pontja szerinti 
ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 
Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet 
és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 
gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet

neve

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest

(pályázat benyújtásának éve)

(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 
ellenőrzött társaság.



III. Civil szervezetek

l. Alulírott,..................................................................................................................  (név), mint a

..................................................................................................(civil szervezet, vízitársulat neve)

..............................................................................................................................................(székhely)

..................................................................(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (l) 
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (l) bekezdés l. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teirorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom,



cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4.. 
pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

3.2. A b) pont szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 
Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet 
és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó



bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 
gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet

neve

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest

(pályázat benyújtásának éve)

(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a gazdaikodo szervezet magyarországi szekbellyel rendelkezik, nem kulfoldi 
ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 
olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető 
tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Amennyiben a táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 
Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet 
és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 
gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest

(pályázat benyújtásának éve)

(utolsó lezárt adóév)



Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 
ellenőrzött társaság.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek.

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó 
nyilatkozat megküldésével jelzem.

törvényes képíwl 

cégszerű aláírás

A *jelölt fogalom magyarázatát a kitöltési segédlet II. 2 pontja tartalmazza.


