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Dr. Hatala József, Nemzeti Bíínmegelőzési Tanács 
elnöke

mint Támogató (továbbiakban: Támogató)

másrészröl a
Szervezet neve:

Székhely:
Levelezési cím:
Képviseli (név, beosztás): 
Adószám:
Törvényszéki/hatósági 
nyilvántmiásba vételi száma:

Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Kovács - Csíncsák László, ügyvezető 
23084454-2-42

Ol 09 952185

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) közölt az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
szerint:

l.

2.

3.

J. A szerződés tárgya, célja

Szerzödő Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a Támogató által 
meghirdetett BM-!6 kódszámú, „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” címen 
meghirdetett pályázati kiírásra.

A szerződés tárgya a ”Közösen biztonságosabb!” című, az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) BM-16 számon 

nyilvántartásba vett program (pénzügyi) támogatása és mmak a Kedvezményezett általi 
megvalósítása.

A költségvetési támogatás - a fentiek szerinti - feladat (a továbbiakban: támogatott 
tevékenység) fmanszirozását szolgálja.
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4. Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett megszüntetése esetén a megállapodásban rögzített 
jogok és kötelezettségek a jogutódra szállnak.

II. Támogatás összege

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 17/2016. (V. 13.) BM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Elnöke 2017. 
március 8. napján hozott döntése szerint 1.569.838 Ft, azaz egymillió- 
ötszázhatvankilencezer-nyolcszázharmincnyolc forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a Kedvezményezettnek benyújtott pályázati projektje alapján a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény l. melléklet, XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 

feladatrendszerének támogatása előirányzat (ÁHT azonosító: 342695) terhére.

2. A támogatási összeget a Belügyminisztérium, mint Támogató biztosítja. A támogatás 
intenzitása: l 00 %

3. A támogatott tevékenység a 031060 Bűnmegelőzés megnevezésű kormányzati funkcióba 
tartozik.

3.

4.

Ill. A támogatás folyósítása

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1. (XII.31.) Koim. rendeletben (a továbbiakban: 
Ávr.) 87. § (l) bekezdésének megfelelően támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási 

kötelezettség mellett történik. A támogatási összeg átutalására a Kedvezményezett pénzügyi 
intézménynél nyitott és jelen szerződésben rögzített pénzforgalmi számlájára történő 
átutalással kerül sor. A Támogató a támogatási előleget, 1.569.838 Ft-ot, azaz egymillió- 
ötszázhatvankilencezer-nyolcszázharmincnyolc forintot a támogatási szerződés mindkét fél 
által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át egy összegben.

A támogatási szerződés mellékletét képezi - az Ávr. 76. § (l) bekezdés d) pontja szerinti 

költségterv és ütemezés, mely a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, 
feltételeit, ütemezését tartalmazza.

A Támogató jóváhagyása szükséges a költségterv és ütemezés módmdtásához.

Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyévet megelőző évben vagy években a Támogató 
azonos vagy jogelőd fejezethez taitozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatai 
költségvetéseinek terhére az I. fejezetben foglalt támogatott tevékenység alapján támogatásban 
részesült, jelen szerződés szerinti kifizetések megkezdésére kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha a Kedvezményezett a korábbi támogatási szerződésekben foglalt beszámolási 
és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, vagy a Támogató által ennek 
következtében vagy egyébként a beszámoló vagy elszámolás alapján a részére előírt 
visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési 
megállapodásban meghatározott határidőben teljesítette.

l

2

2



Kötelezettségvállalás
azonosítója:

3.

AHT:
342695

Támogatási szerződés száma: 

BMNBT/140/2/2017,

Pályázati azonosító: 

BM-16-

A támogatás folyósításának feltétele a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi fizetési 
számlájáról történő nyilatkozat benyújtása és a nyilatkozatban megjelölt számlá(i)ra vonatkozó 

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhataljnazó nyilatkozat(ok) rendelkezésre 
bocsátása, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssei együtt, valamint a 

szerződéskötéshez előírt nyilatkozatok benyújtása.

A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság a Kincstár elektronikus 
úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Ávr. 

90. § (!) bekezdése szerint a Kincstár a megítélt és Kedvezményezett számára folyósításra 

kerülő költségvetési támogatásból a köztartozás összegét - legfeljebb a megítélt támogatás 
összegének mértékéig - adónemenként, ha pedig valamennyi köztartozásra nem biztosít 
fedezetet, akkor a fennálló köztaitozás arányaiban adónemenként, utalja át az állami 
adóhatóságnak.

A jelen szerződés III. fejezet 8. pontjában foglalt kivétellel az adatszolgáltatásban szereplő 

köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás Icifizetésére irányuló átutalási megbízás 
összegét a Kincstár kedvezményezettenként és adónemenként utalja át az állami 
adóhatóságnak. A Kedvezményezettet a köztaitozással csökkentett összeg illeti meg, a 

visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással 
megfizetettnek minősül.

Szerzödő Felek rögzítik, és Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az államháztartáson 
kívüli tennészetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező más 

szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban 
részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más szervezetet terhelő 
köztartozás összegét, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Kincstár visszatartja, és 

az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.

IV. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Pályázati kiírás és útmutatónak, a pályázat 
tartalmának, a Támogató befogadási (döntési) kikötéseinek, a Rendeletben foglaltakiak, 
valamint a vonatkozó egyéb, leülönösen a számviteli, adóügyi, közbeszerzési és 
társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni.

Kedvezményezett a támogatást a pályázatban rögzített és elfogadott 2017. február l. és 2017. 
augusztus 31. közötti projektidőszakot (a továbbiakban: támogatási időszak) terhelő, a 
támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült és igazoltan e 
tevékenységre fordított, a pályázatban benyújtott és elfogadott költségtervben feltüntetett 
költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

Kedvezményezett a pénzügyi elszámolásban csak a támogatási időszakban megvalósult, a 
projekt megvalósításához kapcsolódó költségeket alátámasztó, a támogatási összeg 
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékeit számolhatja el, melyek pénzügyi
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teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási 
időszak végéig (támogatási időszakot követő 30. nap) meg kell történnie.

4. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket (vállalkozót, 

megbízottat) vonhat be. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szakmai együttműködővel 
kötött Együttműködési megállapodásban rögzített feladatok ellátása körében a szakmai 
együttműködőnél keletkezett és felmerült költséget a támogatás terhére elszámolni nem lehet.

5. A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon/vagyontárgy a működtetési 
kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve 
terhelhető meg. A működtetési kötelezettség időtartama három év.

6. A Támogató előzetes jóváhagyásával lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult 
vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges selejtezése.

7. Kedvezményezett - a jelen szerződés VII. fejezetében foglalt, a támogatási összeg 

visszafizetési kötelezettségét eredményező jogkövetkezmények alkalmazásának terhe mellett - 
kötelezettséget vállal arra, hogy:

a) a támogatási összeg támogatott tevékenység szerinti felhasználását záradékolt számviteli 
bizonylattal igazolja jelen szerződés V. fejezetében meghatározott beszámolási és 
elszámolási rend szerint;

b) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített 
és naprakész nyilvántartást vezet az általa megjelölt helyszínen és az ellenőrzésre 
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást 
megadja; a Kedvezményezett köteles a pályázatban megjelölni az iratok tárolásának 
pontos helyét és címét;

c) biztosítja annak feltételeit, hogy a Támogató, illetve a támogatás jogszerű 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv (különösen az 
Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) a támogatási döntés 

meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 

beszámoló elfogadását követő öt évig ellenőrizze;

d) a táimogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó 
közbeszerzési és társadalombiztosítási jogszabályok előírásait;

számviteli, adóügyi,

e) Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos 
médiaeseményekről (pl. sajtótájékoztató) a Támogatót írásban (elektronikusan 
megküldve) az eseményt megelőzően tájékoztatni;

f) amennyiben a Kedvezményezett a támogatott tevékenységről tájékoztatót tesz közzé 
vagy annak keretében egyéb tájékoztatási eszközhöz folyamodik, például 
elektronikus úton közölt anyagokat (honlap, adatbázis stb.) vagy tanulmányt, 
tananyagot, illetve audio-vizuális anyagokat (filmet, spotot, reklámot, közérdekű 
közleményt stb.) ad ki, köteles a megjelentetés és a nyomdai munkálatok 
véglegesítése előtt a Támogatóval a szakmai anyagot engedélyeztetni, valamint a
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Támogatótól az arculati elemeket, előírásokat clkérve feltüntetni, hogy „A program a 
Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg”. A 
Támogató a megjelentetési engedélyt kizárólag írásban (elektronikusan megküldve) 
adja ki. Az írásos engedéllyel a Kedvezményezettnek a megjelentetés, gyártás, 
közzététcl elindítását megelőzően rendelkeznie kell.

g) Támogató fenntartja a jogot, hogy a nem elfogadható színvonalú szakmai anyagok 
(honlap, könyv, tanulmány, tananyag, audió-vizuális anyagok stb.) sokszorosításához 
és közzétételéhez szükséges engedélyt megtagadja, amennyiben a Támogató által 
írásban közölt kifogások a Támogató által meghatározott határidőre nem kerülnek 
kijavításra.

h) haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenti a Támogatónak, ha új 
pénzforgalmi számlát nyit, a számlavezető pénzintézet által záradékolt beszedési megbízás 
egyidejű megküldésével;

i) eleget tesz az államháztartásról szóló 201!. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. 

§- ában foglalt kötelezettségeknek;

j) a jogosulatlanul igényelt, illetve igénybe vett támogatást, illetve annak kamatait jelen 

szerződés VII. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti;

k) tudomásul veszi, hogy amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van a 

megítélt, folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és 
levonásra kerül. A Kedvezményezett köteles a köztartozás összegének a Kincstár által 
történő visszatartása és levonása esetén is a teljes támogatási összeggel jelen szerződés V. 
fejezete szerint beszámolni, illetve elszámolni;

l) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 

81. § szerinti feltételek valamelyike fennáll;

m) tudomásul veszi, hogy a jogszabályok szerint a támogatás Kedvezményezettjének 
megnevezése, a támogatott tevékenység, a támogatás összege, a támogatott program és 
tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;

n) tudomásul veszi, hogy a Támogató a személyes adatokat harmadik fél részére semmilyen 
körülmények közölt nem adja át, kivéve, ha az átadásra jogszabályi felhatalmazással bíró 

szerv kéri;

o) tudomásul veszi, hogy programját valamennyi programelemre - a pályázatban benyújtott 
programban tervezett összköltségvetését az elnyert támogatási összeghez viszonyítva, és

' annak megfelelően csökkentve - kiterjedően valósítja meg, vagy az egyéb döntési 
kikötések szerint használja fel a támogatási összeget: Nincs döntési kikötés.

p) tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető.

q) A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési 
támogatás és - pályázati kiírás előírása esetén - a saját forrás terhére a százezer forint 
éitékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló
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r)

szerződést kizárólag írásban köthet Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 

visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megséiiésével kötött szerződés teljesítés 
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető 
figyelembe.

A Kedvezményezett az Ávr. l O l. §-nak megfelelően köteles a támogatással kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot a beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított 
legalább tíz évig megőrizni.

8. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és 
hitelesek;

b) a szerződéskötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a Támogató, 
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény l. melléklet, XIX. Uniós fejlesztések 
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: „a támogatás folyósítója”), az 
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Á.vr.-ben meghatározott más szervek 

jogosultak hozzáférni;

d) a támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a jelen szerződésben megnevezett, 
a Kedvezményezett pénzforgalmi számlája szolgál;

e) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs, az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben foglalt illetékfizetési kötelezettségének 

eleget tesz;

f) tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLiII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ajánlatkérőnek minősül, úgy a támogatott 
tevékenység végrehajtása során a beszerzésekbe vonatkozóan biztosítania kell a 
tisztességes, diszkriminációmentes, nyilt és átlátható eljárást, a közbeszerzési értékhatárt 
elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból finanszírozott építési beruházás, 
árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 

köteles eljárni;

g) tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pályázat benyújtását 
megelőző két éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült 
és a pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, valamint az elnyert 
támogatás alapján kötött támogatási szerződésben foglalt feltételeket megszegte;
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h) a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatásból létrehozott, illetve 
megszerzett tárgyi eszköznek vagy immateriális javaknak minősülő vagyontárgyat leltárba 
veszi;

i) tudomásul veszi, hogy amennyiben ÁFA visszaigénylésére jogosult, a támogatás terhére a 

levonható általános forgalmi adó összegét nem számolhatja el;

j) tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pályázat benyújtását 
megelőző 2 éven belül a szervezet tevékenységével összefiiggő működésével kapcsolatban 

bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését;

k) megfelel az Áht. 50. § (l) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

l) hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Támogató és a 

Kincstár a jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelje, és azokról adatot 
szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére: így nevét (megnevezését), 
székhelyét és adószámát;

m) a Támogató által az Ávr. 84. § szerint előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja 

legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően;

n) amennyiben más szervezetektől a pályázatban megjelölt programhoz kért vagy kapott 
támogatást, csatolja a nyilatkozatát, amelyben felsorolja, hogy mely szervezetektől, milyen 
előirányzatokból és mikor kért a kérelmében megjelölt programhoz vagy tevékenységhez 
támogatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az összes többi folyamatban lévő 
támogatási igény alapján elnyert támogatás összegéről és forrásáról az arról szóló éiiesítés 
átvételétől számított 8 napon belül tájékoztatja a Támogatót;

o) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak 

szerint visszafizeti;

p) jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
Támogató a fent megadott adatokat kizárólag a pályázat szerinti program lebonyolítása, 
elbírálása érdekében kezelj e, feldolgozza, és azokat a program lezárulta után l O évig 

megőrizze;

q) amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, az 
Áht. 50. § (l) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Amennyiben a jelen szerződés megkötését követően az alábbi adatokban, körülményekben 
változás következik be, azt a Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra 
jutástói számított 8 napon belül köteles a Támogatónak bejelenteni a változást igazoló 
dokumentumok megküldésével egyidejűleg, és szükség esetén a támogatási szerződés 

módosítását kezdeményezi, így különösen, de nem kizárólag:

a) a jelen szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat 
hónapon belül a támogatott tevékenység teljesítése nem kezdődik meg, vagy a
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l O.

Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható okból 
nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

b) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély visszavonásra kerül, 
vagy hatályát veszti;

c) a pályázatban megjelölt saját forrás vagy egyéb államháztartásból származó támogatás 
nem áll rendelkezésre, és arról az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem 

nyilatkozik;

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken;

f) változás áll be a támogatási szerződésben, vagy a pályázatban rögzített feltételekben, 
adataiban, illetve az adólevonási jogosultságában;

g) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény 

szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll;

h) az adott biztosíték megszűnik, megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által 
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;

i) bármely, a támogatási szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat vagy 

dokumentum visszavonásra kerül, valamint, ha azt bíróság vagy hatóság megsemmisíti;

j) Kedvezményezett nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

k) a Kedvezményezett a pályázat érvényességének vagy a támogatási szerződés 
megkötésének feltételeként jogszabályban, Támogató által meghatározott vagy a 

támogatási szerződésben előírt bármely nyilatkozatát nem teszi meg, azt visszavonja, vagy 
előírt dokumentumot nem nyújt be.

A támogatott tevékenység szakmai ellenőrzése a támogatott tevékenység megvalósítása alatt 
folyamatos. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató által kijelölt, ellenőrzést végző 
szakértőnek előre egyeztetett időpontokban beszámol, felvilágosítást ad a támogatott 
tevékenység szakmai megvalósításáról és betekintést enged annak dokumentumaiba.

V. Beszámolási és elszámolási kötelezettség

Kedvezményezettnek a program megvalósításáról, a támogatás teljes összegének és a saját 
forrás, valamint egyéb államháztaiiásból származó támogatás felhasználásáról legkésőbb a 
pályázatban rögzített és a Támogató által elfogadott támogatási időszakot követő 30 napon 
belül kell elszámolnia a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló (a továbbiakban: 
beszámoló) EPER-ben történő teljes körű kitöltésével, mellékleteinek megküldésével, 
csatolásával a vonatkozó jogszabályoknak és a Támogató által jelen szerződésben 
meghatározott szabályoknak, feltételeknek megfelelően. A pénzügyi elszámolás és szakmai 
beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak. A Támogató által a bu^nmegelozes.info
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honlapon kihirdetett Elszámolási segédlet alapján a beszámoló meghatározott részeit papír 
alapon is meg kell küldeni.

A beszámoló kitöltésével és mellékleteinek megküldésével, csatolásával a 
Kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatott tevékenység szerződés 
szerinti megvalósulását Jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése 
szerződésszegésnek minősül, melynek bekövetkezése esetén a Támogató az Ávr. 98. § (5) 

bekezdésében rögzítettek szerint jár el.

A támogatás felhasználásának ellenőrzését a Támogató és a Támogató által kijelölt szakértő 
együttesen végzi. A beszámoló elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról a 
Támogató dönt.

Az elszámolható bizonylatok köre kizárólag a támogatott tevékenységhez kapcsolódóan, a 

támogatási időszakban teljesített számviteli bizonylatok, melyek pénzügyi teljesítése a 
beszámoló jelen fejezetben meghatározott benyújtásának határidejéig megtörtént

A fel nem használt támogatás maradványösszegét a Kedvezményezett köteles az elszámolás 
benyújtásával egyidejűleg - a támogatási szerződés számára történő hivatkozással - visszautalni 
a Támogató által meghatározott számla javára. A keletkezett maradvány visszautalásáról az 
elszámolás során a Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

a) A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezettnek a támogatási időszakot terhelő 

költségek felmerülését és kiegyenlítését igazoló dokumentumokat számlaösszesítő 
melléklettel együtt kell a Támogató részére papír alapon is benyújtania;

b) a benyújtott pénzügyi bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítőt a szervezet hivatalos 
képviselője által aláírva postai úton kell megküldeni;

c) a támogatás felhasználásához kapcsolódó, számviteli törvény szerinti, záradékolt 
bizonylatoknak, valamint az azok kifizetését igazoló bizonylatoknak a szervezet hivatalos 
képviselője által hitelesített másolatát kell megküldeni.

A gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni, majd 

hitelesíteni kell a következő módon:

- az eredeti számviteli bizonyialon szöveges fonnában fel kell tüntetni a támogatás terhére 
történő elszámolás eselén a záradékokban a következő szöveget: „ , .. Ft a BM-16- 
azonosítószámú támogatási jognyilatkozat terhére elszámolva”; saját forrás 
terhére történő elszámolás eselén pedig: ” ... Ft a BM-16- azonosítószámú támogatási 
jognyilatkozat saját forrás terhére elszámolva”. (=ZÁRADéKOLáS),

- a (záradékolt) eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a 
másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel 
núndenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveg),

- ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal cégszerű 
aláírásával és dátummal kell ellátnia (=HITELESíTÉS).
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- A hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek kell elvégeznie. A 
képviselő akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben a 
képviselő által aláh1 alakszerű meghatalmazás csatolása szükséges.

Ha a számviteli bizonylat teljes összege nem számolható el vagy a kérelmező nem kívánja 
elszámolni a teljes összeget a támogatás terhére, akkor a záradékolásnak az elszámolásba 
beállított összeget kell tartalmaznia.

6. A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezett a pályázat egyes költségvetési fősorain 

rögzített összegtől lefelé - a különbözetröl szóló lemondó nyilatkozat egyidejű csatolásával - 
korlátlan mértékben eltérhet, a részletes költségvetési tervének egyes költségvetési alsorai 
között a jelen szerződésben jóvábagyottakhoz képest legfeljebb 20%-kal térhet el (a költségterv 

más fősorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül).

7. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetései, 
felhalmozási kiadásai csak a vonatkozó szerződések, megállapodások Kedvezményezett 
hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt hitelesített másolatai 
alapján támogathatóak. A támogatás terhére saját dolgozó költsége kizárólag megbízási 
szerződés alapján finanszírozható és csak akkor, ha a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és 
a munkaköri kötelezettségén felül végzi és a megbízó erről nyilatkozik.

8. A nem vagy nem megfelelően teljesített beszámoló esetén a Támogató hiánypótlás keretében a 

Kedvezményezettet szerződésszerű teljesítésre hívja fel. Hiánypótlás teljesítésére összesen 
legfeljebb két - az elszámolási határidő elmulasztását követő hiánypótlási felhívás kibocsátását 
követően legfeljebb egy - alkalommal van lehetőség. A felszólításokat a Támogató az EPER
ben üzenetként küldi ki. Amennyiben a Kedvezményezett az elszámolásra vagy a beszámoló 
benyújtására vonatkozó kötelezettségét a jelen pontban leírt, kétszeri hiánypótlási felszólítás 
ellenére nem teljesíti határidőben, szerződésszegést követ el, amelynek eredményeként a 
Támogató a jelen szerződés V. fejezet 2. pontjában foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti. A 
határidő elmulasztása esetén a felróhatóság hiányát Kedvezményezettnek írásban kell igazolnia 
a hiánypótlás benyújtásával egy időben.

9. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőre nem vagy nem teljes 
körűen teljesíti, illetőleg a fel nem használt és az elszámolással vagy beszámolóval alá nem 
támasztott, igénybe vett támogatási összeget nem fizeti vissza, a teljesítés dokumentumainak 
elfogadásáról, illetve elutasításáról a Támogató jogosult dönteni. A Támogató a szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást annak kézhezvételét követő 60 - hiánypótlás esetén 90 - 
napon belül megvizsgálja, és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról.

l O. A támogatás szerződés szerinti felhasználásának szakmai ellenőrzésére a támogatok 
tevékenység megvalósítása alatt és a szakmai beszámoló értékelésekor kerül sor.

11. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás éilékelésének eredményéről a Támogató a 
döntést követő 8 napon belül értesíti a Kedvezményezettet

12. A támogatott tevékenység lezárása - a Kedvezményezett támogatott tevékenység szcrződés 
szerinti megvalósulását követően -- a Kedvezményezett megvalósításról szóló írásbeli szakmai
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beszámolójának, továbbá a projekt teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi 
beszámoló elfogadásával valósul meg.

13. A beszámoló elfogadására, a pályázat lezárására, illetve a biztosítékok felszabadítására a 

Támogató képviseletében a Nemzeti Büimiegelőzési Tanács Elnöke vagy az általa írásban 
meghatalmazott vezető személy jogosult, amelyről írásban értesíti a Kedvezményezettet

14. A Támogató a jelen szerződés V. fejezetében meghatározott rendelkezésektől eltérhet, 
amennyiben a Kedvezményezett számára kizárólag és egyértelműen kedvezőbb feltételeket, 
könnyítést kíván alkalmazni.

VI. Szerződésmódosítás

1. A támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett, illetve a Támogató írásban 
kezdeményezheti.

2. A Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Támogatónál írásbeli 
kérelem benyújtásával kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását, amennyiben a 
támogatott tevékenység megvalósítása tartós akadályba ütközik, a szerződésben fogialt 
ütemezéshez képest késedelmet szenved, a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban bármely körülmény megváltozik.

3. A Kedvezményezett legkésőbb a pályázatban rögzített és elfogadott támogatási időszak lejárta 

előtti 15. napig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását. A kérelem 
hiánypótlására nincs lehetőség.

4. A Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, különös 
tekintettel, de nem kizárólag az alábbi esetekben:

a) ha a megvalósítás során a pályázat szerinti részletes költségvetési terv egyes költségvetési 
fősorai között a jóváhagyottakhoz képest valamely alsort 20%-ot meghaladó mértékben 

kívánja növelni, akkor az eltérést a Támogató írásban engedélyezheti, ami támogatási 
szerződés módosításnak minősül,

b) ha a pályázat szerinti részletes költségvetési tervben új költségvetési alsort kíván nyitni,

c) ha a támogatott tevékenység megvalósításakor a támogatott tevékenység bármely 
elemének végrehajtása akadályba ütközik, az abban vállalt indikátorokban 20%-ná! 
nagyobb eltérés mutatkozik vagy az ütemtervhez képest 2 hétnél nagyobb csúszás 

tapasztalható;

d) ha a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény 
megváltozik vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved.

5. A támogatási szerződés módosítása nem érintheti a pályázatban megjelölt támogatási célt, 
illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási 
szerződésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet támogatás biztosítására.
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Vn. Szerződésszegés és következményei

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett 
nyilatkozatával a szerződéstől elállhat, vagy felmondhatja azt, illetve a támogatás 
visszavonásáról rendelkezik, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak 
kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 

meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatás igénylésekor a 
pályázat befogadását érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott, a pályázat benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett vagy a szerződéskötés, az 

elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;

c) a támogatási szerződés megkötését követően Támogató tudomására jut vagy 
bekövetkezik, hogy

ca) Kedvezményezett a támogatott 
engedéllyel nem rendelkezik, vagy

tevékenységhez szükséges jogerős hatósági

cb) a támogatási szerződésben előírt saját forrás nem áll a Kedvezményezett 
rendelkezésére és arról az Ávr. 75. § (2) bekezdés szerint nem nyilatkozik; vagy

cc) a támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett a támogatás igénylésekor, vagy a 
támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek; vagy

cd) a Kedvezményezett a pályázat érvényességének vagy a támogatási szerződés 
megkötésének feltétekként jogszabályban vagy a támogatási szerződésben előíil 
bármely nyilatkozatát nem teszi meg, azt visszavonja, vagy előírt dokumentumot nem 

nyújt be.

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, illetve 
jogszabályban vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős-, a 
támogatási szerződés módosüásával nem orvosolható késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt vagy jogszabályban előírt 
kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, különösen, ha nem tesz eleget ellenőrzés-tűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű 
megvalósítását és a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználást nem lehet 
ellenőrizni;

a Kedvezményezett a támogatást a szerződéstől eltérően rendeltetésellenesen vagy nem 

jogszerűen használta fel vagy

g) tudomására jut, hogy a Kedvezményezett jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, 
végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott ■-
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eljárást kezdeményeztek, illetve külön törvény szereti adósságrendezési eljárás alatt álL 

illetve a szerződés teljesítése lehetetlenné vált;

h) az Ávr. 97. §-ban meghatározott valamely körülmény a pályázat befogadását követően 

következik be vagy jut a Támogató tudomására.

i) a Kedvezményezett a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a támogatási
szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget;

j) a Kedvezményezett a kitűzött határidőket, különösen a részbeszámoló, illetve a záró 
beszámoló határidejét elmulasztotta vagy nem megfelelően teljesítette;

k) a Kedvezményezett a támogatással létrehozott, megvásárolt vagy felújított ingatlant, 
jármüvet vagy egyéb a jelen szerződés IV. fejezet 5. pontban meghatározott vagyontárgyat 
a működtetési kötelezettség meghatározott időtartama alatt a Támogató előzetes 
jóváhagyása nélkül elidegenítette, megterhelte, bérbevagy más használatába adta;

l) a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése nem vagy nem a támogatott 
tevékenységnek megfelelő méilékben, illetve minőségben valósult meg;

m) a jelen szerződés IV. fejezet 7. f) pontjában előírt engedélyezési eljárást elmulasztotta és az 

ott meghatározott tevékenységeket végrehajtotta;

n) Támogató által írásban közölt kifogások kijavítása nélkül a jelen szerződés IV. fejezet 7. 
g) pontjában meghatározott tevékenységet végrehajtotta;

o) a biztosíték megszűnik, megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által 
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik.

Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul vagy tartós akadályba 
ütközik, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell 
mondani. A Kedvezményezett a meghiúsulás, illetve az akadály bekövetkeztétől számított IS 

napon belül a támogatás összegét köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a már felhasznált 
támogatással jelen szerződés V. fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni.

A támogatási szerződéstől való elállás vagy amiak felmondása, illetve a támogatás 
visszavonása esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá annak kamata megfizetésére a 
Támogató 30 napos fizetési határidő tűzésével írásban - postai úton hivatalos iratként történő 
kézbesítéssel - szólítja fel a Kedvezményezettet a következményekre való figyelmeztetéssel 
egyidejűleg. A határidő eredménytelen elteltét követően a visszakövetelés érvényesítése 
beszedési megbízás alkalmazásával történik, melyet a támogatás forrásaként meghatározott 
előirányzat javára kell teljesíteni. Amennyiben a jogosulatlanul igénybe vett támogatás nem 
vagy csak részben kerül visszafizetésre vagy, ha az értesítés kézbesítését követő 30 napon belül 
a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és a beszedési megbízás is eredménytelen, 

úgy a Támogató a támogatás kamattal növelt összege iránti követelést bírósági úton való 
érvényesítését kezdeményezi. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi 
előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési 

kötelezettségét határidőben nem teljesíti.
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A szerződés megszegése esetén a Támogató a jelen szerződéstől való egyoldalú elállást vagy 

felmondást, illetve a támogatás visszakövetelését tartalmazó, a Kedvezményezetthez intézett 
írásbeli nyilatkozatát tértivevényes küldeményként köteles postára adni. A küldeményt a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadta vagy a tértivevény a pályázatban megjelölt címről „címzett ismeretlen” vagy egyéb 
megjegyzéssel (címzett elköltözött, az adott címen ismeretlen, meghalt, stb.) érkezik vissza. Ha 

a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (azaz a 
Támogatóhoz ”nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot-- az ellenkező bizonyításáig-

a postai kézbesítés második megkísértésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. Ebben az esetben a szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal

megszűnik. Visszafizetési köedezettség esetén a Kedvezményezett a már folyósított 
támogatást az érintett naptári félév elsőnapján érvényes jegybanki alapkamatnak 
megfelelő, a Kedvezményezett számlájára töbént folyósítás napjától a fizetési 
kötelezettség teljesítésének napjáig felszámított kamattal növelve- az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül - köteles visszafizetni a Támogató Magy........... számú
BM Fejezeli kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára (ÁHT 342695) feltüntetve a 

pályázati azonosítót és a támogatási szerződés számát.

VIII. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződés céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel Szerződő Felek fokozott 
gondossággal kötelesek eljárni a teljesítés során. Ene tekintettel a felek kötelesek egymás 

teljesítését elősegítve szorosan együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe 

venni.

2. A szerződéskötés és a támogatás felhasználásának feltételeire, a tevékenység módosítására, a 
támogatás megszüntetésére, visszafizetésére, valamint az egyéb jogkövetkezményekre, a 
támogatás ütemezésére és folyósítására, a támogatás visszatolására, illetve felfüggesztésére, 
visszavonására, a támogatások felhasználásának és elszámolásának szabályaira, továbbá a 
támogatás felhasználásának ellenőrzésére, valamint a lezárásra vonatkozóan, illetve a jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyéb jogszabályok, különösen az Áht., az 
Á vr., a Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az infonnációs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései az irányadóak.

3. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy elsődlegesen a Támogató által meghatározott 
kikötések, a pályázati adatlap, a pályázathoz és a Támogatási Szerződéshez mellékelt 
nyilatkozatok, a szerződéskötés feltételeként meghatározott dokumentumok, a 

kötelezettségvállaló nyilatkozatai, a számlatulajdonos nyilatkozatai, valamint a beküldött 
és a Támogató által elfogadott módosítási kérelmek a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen 
szerződéshez nem is kerültek csatolásra. Ezek a dokumentumok egyiitt olvasandók és
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értelmezendíík, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de mindennemű 

értelmezés során elsődlegesen a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

4 . Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik
eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály a Támogató kezelésében lévő 
előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási 
összeg csökkentésére, visszatartására.

6. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 eredeti példányban készült, melyből l példány a 
Kedvezményezettet és 3 példány a Támogatót illeti meg. A Szerződő Felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. Jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírást követően az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2017. ..(-^ ti híinap.P.Í’.nap 2017....9.(■... hónap.^5 .nap

Támogató kép^eletájhöEií; ■s>, f

Dr. Hatala József
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács B-lnijke:t • ' 

Belügyminisztérium

ZUQlÓi

_ ^__ ____ r.aolf u. 36.
Ke dvezmenyezett k,PYi|f®i&13Cg84 o^ÍiH^81aí

Kovács - Csincsák László
ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2017. ...c^: ... hónap nap

Búrjai A-ndrás

főosztályveEeío-helyettes 
KözgazdET^agi Főosztály 

Belügymí nisztérium
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Jogi vizsgálat:

Budapest, 2017. ...l).s-.-.... hónap>fe.nap

Közgazdasági Főosztály 
Belügyminisztérium

Mellékletek:
- Költségterv és ütemezés
- 30 napnál nem régebbi kivonat a Kedvezményezett nyilvántartott adatairól
- 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás
- Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról
- Beszedési megbízás(ok)
- ÁFA nyilatkozat

- Nyilatkozat de minimis támogatásokról
- Nyilatkozat átláthatóságról
- A hivatalos képviselő 30 napnál nem régebbi aláírás mintája
- Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
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szokember dija, Eisz&moláscn fclclós pönzQgyi asszisztens díja: brulló 41 217 Fl!í5 + 8729 Fl/15 járulékok- 3X41 217 Fl+ 3X 
8729 Ft- 149838 149838
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGEIJÁRÁSHAN 
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Cégkivonat

A Cg.O1-09-9521 85 cégjegyzékszámú Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Laky 
Adolf utca 36.) cég 201 7. május 30. napján hatályos adatai a következők:

l. Cégformától független adatok

l . Általános adatok
Cégjegyzékszám :Ol-09-952185
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2011 /Ol /04

2.
2/1.

3
3/1 .

5.
511.

6.
6/2.

8.
8/1.

8/2.

8/3

8/4.

8/5.

8/6.

817
1/7

A cég elnevezése
Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Bejegyzés kelte.' 2011/01/04 Közzétéve: 2011/01/20 
Hatályos: 2011/01/04 ...

A cég rövidített elnevezése
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft
Bejegyzés kelte: 2011/01 /04 Közzétéve: 2011/01/20
Hatályos: 2011/O1/04 ..

A cég székhelye
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Bejegyzés kelte: 2011 /Ol /04 Közzétéve: 2011/01120 
Hatályos-2011 /Ol /04 ...

A cég telephelye(i)
1144 Budapest, Kerepesi út 76. E. ép. 1. em. 1.
A változás időpontja: 2014/02/14
Bejegyzés kelte: 2014103/1 1 Közzétéve: 2014/03/27
Hatályos: 2014/02114 ...

A létesítő okirat kelte
201 O. december 15.
Bejegyzés kelte: 2011/01/04 Közzétéve: 2011/01/20 
Hata'lyos: 2011/01/04 ...

2011. március 17
Bejegyzés kelte: 2011 /06/30 Közzétéve: 2011/07/14 
Hatályos: 2011/06/30 ...

2011. május 27.
Bejegyzés kelte: 2011 /06/30 Közzétéve: 2011/07/14 
Hatályos: 2011/06/30 . ..

2011. ] únius 23.
Bejegyzés kelte: 201 1/06/30 Közzétéve: 2011/07/14 
Hatályos: 2011 /06/30 .,.

2012. március 1.
Bejegyzés kelte: 2012/05/09 Közzétéve: 2012105/24 
Hatályos: 2012/05/09 ...

2012. május 17.
Bejegyzés kelte: 2012/06/21 Közzétéve: 2012107112 
Hatályos: 2012/06/21 . ..

2012. szeptember 20.



Bejegyzés kelte. 201 2/1 0/25 Közzétéve^ 2012/11 /OB 
Hatályos. 2012110/25 . ..

818 201 3. május 23.
Bejegyzés kelte: 2013/07/03 Közzétéve: 2013107/18 
Hatályos: 2013/07/03

B/9. 2013. november 21.
Bejegyzés kelte: 2014/01 /14 Közzétéve. 20 74/01/30 
Hatályos: 2014/01 114 . ..

811 O 2014. február 14.
Bejegyzés kelte: 2014/0311 1 Közzétéve: 2014/03/2 7 
Hatályos: 2014/0311 1 ...

8/11 2014. május 15.
Bejegyzés kelte: 2014/06/30 Közzétéve: 2014/07102 
Hatályos: 2014/06/30. ..

B112 2014. december 4
Bejegyzés kelte: 2015/01 /29 Közzétéve: 2015101/31 
Hatályos: 2015/01/29 . ..

8113. 2015. február 26.
Bejegyzés kelte: 2015/04/03 Közzétéve: 2015104109 
Hatályos: 201 5/04/03 ...

8114. 2015. május 28.
Bejegyzés kelte: 2015/07/27 Közzétéve: 2015107/29 
Hatályos: 201 5/07/27 ...

902. A cég tevékenysége
9111. 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2012/04113 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9112. 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012104126
Hatályos: 2012/04113 .. ,

9/13. 8010 '08 Személybiztonsági tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 2/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . .,

9/14. 8110 '08 Építményüzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9(1 5. 8129 '08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2012104113 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 ...

9/16. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 201 2/04/13 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 ..

9/17. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 201 2/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 ...

9/18. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9119. 4774 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
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Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzéléve: 2012/04/26 
Hatályos.- 201 2/04/13 . ..

9/20 5221'OS Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Beji,gyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve. 2012104126 
hlatályos: 2012/04/13 . ._

9/21 781O '08 Munkaközvetítés
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve.' 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 ...

9/22 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
Bejegyzés kelte.' 2012/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ._

9/23 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/24. 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 201 2/04/13 . ..

9/25. 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 .. .

9/26 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/27 8121 '08 Általános épülettakarítás
Bejegyzés kelte: 201 2/04/13 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/28. 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/29. 7420 '08 Fényképészet
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012104126 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/30. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/31. 8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve: 2012/04/26 
Hatályos. 2012/04/13 ...

9/32 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 .. .

9/33. 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Bejegyzés kelte: 2012/04/1 3 Közzétéve.^ 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/34. 8030 '08 Nyomozás
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve' 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/35. 6202 '08 lnformáció-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..
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9/36 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve: 2012/04/26 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9 /'J7 7022 'OB Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2012/04/13 Közzétéve' 2012104/26 
Hatályos: 2012/04/13 ...

9/38 8424 'O8 Közbiztonság, közrend
Bejegyzés ke/te.^ 2012/04/13 Közzétéve. 2012/04126 
Hatályos: 2012/04/13 . ..

9/39 7320 'OB Piac-, közvélemény-kutatás
Bejegyzés kelte.' 2012/04/13 Közzétéve. 2012104126 
l"atályos: 2012/04/13 .. .

9/40 8425 'O8 Tűzvédelem
Bejegyzés kelte.^ 2012/04/13 Közzétéve: 2012104/26 
Hatályos ^ 2012/04/13 . ..

9/41. 3314 'O8 Ipari villamos gép, berendezésjavítása
Bejegyzés kelto.^ 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ..

9/42. 3320 'OB Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Bejegyzés ke/íe: 2014/04/17 Közzétéve: 2014105/01 
Hatályos: 2014/04/17 ..

9/43. 6203 'OB Számítógép-üzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 .. .

9/44. 4222 'O8 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés ke/íe: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ..

9/45. 6209 'O8 Egyéb információ-technológiai szoigáitatás
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ...

9/46. 4321 'O8 Villanyszerelés
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 . ..

9/47. 6311'O8 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04(17 .. .

9/48. 4339 'O8 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés keííe: 2014/04117 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ...

9/49. 6820 'O8 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés ke/íe: 2014/04117 Közzétéve' 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ...

9/50. 4651 'O8 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ..

9/51. 6832 '08 Ingatlankezelés
Bejegyzés ke/íe: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 ..

9/52. 4741 'O8 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Bejegyzés ke/te: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01

A/l



Hatá/yos: 2014/04/17 . .

9/53 .

9/54 .

9/55.

9/56.

11.
ll/2-

13.
13/6.

7739 '08 Egyéb gép,tárgyi eszköz kölcsönzése 
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 . ..

4743 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014105/01 
Hatályos: 2014/04/17 ...

4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014/05/01 
Hatályos: 2014/04/17 . ..

6207 '08 Számítógépes programozás 
Bejegyzés kelte: 2014/04/17 Közzétéve: 2014105/01 
Hatályos: 2014/04/17 ...

A cég jegyzett tökéje

Megnevezés Összeg Pénznem

Összesen 21 150 000 HUF

A változas időpontja: 201 2/09/20
Bejegyzés kelte: 2012/1 0/25 Közzétéve: 2012/11/08
Hatályos: 201 2/09/20 . ..

A képviseletrejogosult(ak) adatai
Kovács - Csincsák László (an.: Monostori Márta)
Születési ideje: 1 974/03/20 
1147 Budapest, Kerékgyártó utca 97. fszt 2.
Adóazonosító jel: 8391591 646 
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett alá irás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2014/12/04 
A változás időpontja: 2014/1 2/04 
Bejegyzés kelte: 2015/01/29 Közzétéve: 2015/01/31 
Hatályos: 2014/12/04 ...

1 4. A könyvvizsgáló(k) adatai
14/4. QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

HU-1044 Budapest, Béla utca 28.
Cégjegyzékszám: j~01 -09-877740^

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
dr. Kálmán Zoltán (an.: Földi Ilona)
I 044 Budapest, Béla utca 28.
Jogviszony kezdete: 2015/06/01 
Jogviszony vége: 2018/05/31
A változás időpontja: 2015/06/01
Bejegyzés kelte: 2015/07/27 Közzétéve: 2015/07/29
Hatályos: 2015/06/01 ...

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/15. Markó István Elemér (an.: Zsarnóczki Magdolna)

II 48 Budapest, Adria sétány 1 O/E 3. em. 9.
Jogviszony kezdete: 201 5/01 /Ol 
Jogviszony vége: 2017/12/31
A változás időpontja: 2014/12/04
Bejegyzés kelte: 2015/01/29 Közzétéve: 2015/01/31
Hatályos: 2014/12/04 ...
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20.
20/2.

21.
21/4.

1 5/16. Módos Béla (an : Molnár Friderika)
11 42 Budapest, Csáktornya utca 9. 2. em_ 14.
Jogviszony kezdete: 2015/01 /Ol
Jogviszony vége: 2017/12/31
A változás időpontja 2014/12/04
Bejegyzés kelte: 201 5/0 l /29 Közzétéve. 2015/01/31
Hatályos. 2014/12/04 .. .

1 5!17 Kis Ilona Mária (an : Berczi Ilona)
11 63 Budapest, Gondnok utca 9.
Jogviszony kezdete: 201 5/02/27
Jogviszony vége: 2017/12/31
A változás időpontja.' 2015/02/26
Bejegyzés kelte: 201 5/04/03 Könétéve 20 J 5/04/09
Hatályos: 201 5/02/26 . ..

A cég statisztikai számjele
23084454-8020-572-01.
Bejegyzés kelte: 2011 /Ol /06 Közzétéve: 2 0J1 /O1 /20 
Hatá/yos: 2011/01/06 ...

A cég adószáma
Adószám: 23084454-2-42.
Közösségi adószám: HU23084454.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 0/12/21
A változás időpontja: 2016/12/06
Bejegyzés kelte: 2016/12/07 Közzétéve: 2016/12/08
Hatályos: 2016/12/06 .. .

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/3. 1 6200120-18521205-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 2013/07/11.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MAGN ET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ZUGLÓ FIÓK (1149 BUDAPEST. NAGY 
LAJOS KIRÁLY útja 214.) kezeli.
Cégjegyzékszám: j"oi-1 0-04611 1 ]

Bejegyzés kelte: 201 3/07/12 Közzétéve: 2013107/25 
Hatályos: 2013/07/12 .. .

45. A cég elektronikus elémető'sége
45/3. A cég kézbesítési címe: info@zknp.eu

A változás időpontja: 2014/05/15 
Bejegyzés kelte: 2014/06/30 Közzétéve: 2014/07/02 
Hatályos: 2Ú14/05/1 5 .. .

48. A közhasznúsági fokozat adatai
48/2. A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2011. június 30.

A változás időpon^'a: 2014/07/09
Bejegyzés kelte: 2014/07/09 Közzétéve: 2014107/7 7
Hatályos: 2014/07/09 ...

49. 
49/1 .

A cég cégjegyzékszámai 
Cégjegyzékszám: -09-952185
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte: 2011/01/04 Közzétéve: 201 7107/20 
Hatályos: 2011/01/04 ...

Cégformától függő adatok

A tag(ok) adatai
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1 /2 Budapest Főváros XIV. Kerület Zug ló Önkormányzata
HU-1145 Budapest, Pétervárad utca 2
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 201 0/1 2115
A váítoz;is időpontw- 201 2/03/01
Bejegyzés kelte, 2012/05/09 Közzétéve: 2012105/24
Hatályos. 2012/03/01 ...

Az IM Céginformációs Szoigálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az i lletékes cégbíróság jogerős 
végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban

Készült: 201 7/05/30 16:08:28. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvánta rtó rendszer 
adataival.
Microsec céginformációs szolgáltató
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2017.05. 16. 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 szólótörvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti 
nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerintialvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog 
szerinti alvállaíkozók 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 megl<üld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 
nemlegesnek minösülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2017.05. hó 11. napjától 2017.06. 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 szaigáitatás 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 bizonyitásáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági 
nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószáml 
adóazonosító 

23084454242

név/megnevezés

ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG

Év, hó 

201705
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NYILATKOZAT
pénzforgalmi számlákról, valamint a költségvetési támogatás folyósításáról az 

áHamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 88. § (l) bekezdésének megfelelően

Alulírott Kovács-Csíncsák László, a Zuglóí Közbiztonsági non-profit Kft. képviseletében, 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a költségvetési támogatás folyósítását az általam képviselt szervezet alábbi fizetési 
számlájára kérem teljesíteni:

Számlatulajdonos neve Számlát vezető pénzintézet Számlaszám Összeg
Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft.

l 569 838 Ft

Tudomásul veszem, hogy kizárólag az a) pont szerinti folyósításra van lehetőség, ha az 
általam képviselt szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a szervezetet 
terhelő köztartozás összegét - a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az 
állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján - a Magyar Államkincstár visszatartja, és az 

állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.

b) az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az 
általam képviselt szervezet nem rendelkezik '• Vállalom továbbá, hogy a támogatási 

jognyilatkozat fennállásának időtartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a 

Támogató részére 8 napon belül bejelentem.

Számlát vezető Számlaszám
pénzintézet

Kelt: Budapest, 2017. március 27.

fijOri-Projl'S; 0
i 1 4:^ Budapest Laky /\doIí u. :3G.

/\dó£izám: 2308<.!TSJ-?---':.:7’ ^ 
Gágje(.ivzé;<s:-:árn: O 'I-09-952 'i 85

....................
Kedvezményezett cégszerű aláírása

KOVÁCS-CSINCSÁK LÁSZLÓ 
ügyvezető

' A nyilatkozat megléte csak abban az esetben kötelező, amennyiben a kérelmező biztosítékként beszedési 
megbízásra irányuló felhatalmazó levelet nyújt be.



FELHATALMAZAS 
beszedési megbízás alkalmazására

Alulírott Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhelye: Laky Adolf u. 36. adószáma: 23084454-2
42 képviseli: Kovács-Csíncsák László) az alábbi pénzforgalmi szolgáltatónál [banknál] vezetett fizetési 
számlára l számlákra vonatkozóan ezennel felhatalmazom a Belügyminisztériumot, mint Támogatói, 
hogy a BM- 1657 (pályázati azonosító) számú kötelezettségvállalás dokumentuma szerint a részemre 
nyújtott költségvetési támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségem megszegése vagy
nem teljesítése miatt visszavont támogatás és kamatai megfizetésére irányuló követelést a..............BM
Fejezeli kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla javára "beszedési megbízás” alkalmazásával 
érvényesítse.

A felhatalmazás visszavonásig érvényes, ebben az esetben csak a jogosult Belügyminisztérium 
írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama 35 nap. 

Pénzintézet:

Számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Költségvetési támogatás összege: l 569 838 Ft

Kelt: Budapest, 2017. március 28.

Záradék:

ZygS
@

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzéi<szám: 01-09-952185

C-..-

Kedvezményezett bankszerü aláírása

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott fonmában és módon történt, 
amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető 
pénzintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt: Budapest,
2017 MÁR[ 2
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áfa nyilatkozat

Alulírott Kovács-Csíncsák László, mint a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely: 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36. adószám: 23084454-2-42) képviseletére jogosult büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás tárgyát képező tevékenység 
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
ÁFA tv.) alapján '

□ l. Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelem bevételre.

D 2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfa 

levonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal 
nem járó tevékenységet végzek).
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

□

ki

3. Alanya vagyok az áfának, a támogatási igényben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog 
illet meg.
Kijelentem, hogy az általam benyújtott projekt igényelt támogatás/projekt összköltség 
összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem tmtalmazó összeget 
szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára 
vonatkozó adólevonási jogommal. V állalom, hogy a támogatási igényben megjelölt 
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez 
kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység 
megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepe!tetem és az elszámolásnál az áfával növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

□ 5. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan
arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható Áfa összegét. Kijelentem, 
hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a 
költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

’ Kérjük, azon szövegrész előtti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve 
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.



D 6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá 

tailozom.
Kijelentem, hogy az általam benyújtott projekt igenyelt támogatás/projekt összköltség 
összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget 
szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerűl figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, arról a Támogatót haladéktalanul, legkésőbb a változást követő 
munkanapon tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 
142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás 
igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, továbbá e körben áfa 
levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a beszámoló mellékletét képező 
nyilatkozaton, külön beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten 
nyújtom be.

Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, 
amelyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetök vagy 
ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén 
nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból az 
Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzáj árulok.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra 
vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. március 27.
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NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásokról

Alulírott Kovács-Csíncsák László, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy1

a) szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt 
megelőző két pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de 
minimis) támogatási jogcímen^ az alábbi összegű állami támogatásokban részesült:

2015. évben

2016. évben

2017. évben

Ft

Ft

Ft

b) szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben csekély összegű Ide minimis) állami támogatásban nem
részesült.

Szervezet alatt értendő az olyan vállalkozás is, amellyel kérelmező az 1407/20 13/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül.

Alulírott tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami 
támogatás mértéke a 200.000 eurót eléri vagy meghaladja, akkor ilyen jogcímen további 
állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.

Kelt: Budapest, 2017. március 27.
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>■40 Budapest, Laky Adolf u. 36 

_ Adószám: 23034464-2-42 
égj a a y;í é ks.íiá m: 01 -09-952185

Kedvezményezett cégszerű aláírása

KOVÁCS-CSÍNCSÁK LÁSZLÓ 

ügyvezető
(név nyomtatott betűkkel, beosztás)

' A megfelelőt kérjük aláhúzni a két pont közül!
2 Csekély összegű (de minimis) támogatás:
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december !8-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.i2.24., l. o.) (a 
továbbiakban: Í407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke, vagy
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. Cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/20 12/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114, 20 12.4.26., 8. o.)
alapján nyújtott támogatás.



NYILATKOZAT ATLATHATOSAGROL

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

megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, Kovács-Csincsák László, mint a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely: 
l 1 45 Budapest, Laky Adolf u. 36; adószám: 23084454-2-42) 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. 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/ Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata (helyi önkormányzat) külön-külön vagy együtt 1 00 %-os 
részesedéssel rendelkezik,
h) külföldi helyhatóság,
i) külföldi állami szerv,
j) külföldi helyhatósági szerv,
k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
........................................................ [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezéil átlátható szervezetnek minősül.

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

l. Alulírott ...........................( képviselő neve), mint a .................................. (szervezet neve)
(székhely: ............................ ; adószám: ......... -...-...) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 20ll. évi CXCV. törvény 50. § (l) 
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szólií 201!. évi CXCVÍ. törvény 3. 
§ (l) bekezdés l. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 
a) az általarn képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) [a megfelelő aláhúzandó],
- az Európai Unió tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban rendelkezik 
adóilletőséggel,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) 
tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,

'Í'H5 Bl,it'cí;-i:>r;i, L.;^!,)'/\d^.tli U. ;:)S.
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olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak van a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye és ez az ország: 
........................................................................................ [ország megnevezése] , és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) 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 aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek 
fennáltnak, 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):

Srsz.
Tényleges
tulajdonos

Születési hely és 

idő
Anyja neve

Részesedés mértéke
%-ban

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a szerződő fél nem magyarországi székhelyű, az 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 szerződéskezdeményezés 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

Amennyiben a szerződő fél magyaiországi 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 ’ ' ' i
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4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal (a továbbiakban együtt: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Srsz.
Gazdálkodó

szervezet neve
Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

Adóillet(5 sege

____________________

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):

Srsz.
Gazdálkodó

szervezet neve
Tényleges

tulajdonos(ok)
Születési 

hely és idő
Anyja neve

Részesedés
mértéke %-ban

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, kéijük adja meg a 
szerződéskezdeményezés 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

— -----------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 
ellenőrzött társaság.
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok

l. Alulírott,............................................................... (képviselő neve), mint
a............................................................................................ (civil szervezet, vízitársulat neve) (székhely:
.................................... ; adószám:..........-...- ...) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet az államháztartásról szóló 20 l l. évi C XCV. törvény 50. § (l) bekezdés c) 
pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) 
bekezdés l. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Srsz. 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:

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve
Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

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

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 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 áilamban, az OECD 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 tulajdmmal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek feimállnak, amelyről a 4. 
pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az l. pont b) alpont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVl. törvény 3. § r) pontja 
alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Srsz. Gazdálkodó Tényleges | Születési P Anyj a neve Részesedés
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—

szervezet neve tulajdonos hely és idő mértékc %-
ban

3. Nyilatkozat az l. pont b) alpontja szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. Az l. pont b) alpontja szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Srsz.
Gazdálkodó szervezet

neve
Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége

3.2. Az l. pont b) alpontja szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése

Amennyiben a 3 .l. 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 
szerződéskezdeményezés 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 száimazó 
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

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 
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

Tényleges

Srsz.
Gazdálkodó

szervezet
neve

Adószám
Részesedés

mértéke

%-ban

Adóilletősége
T'^nyleges

tulajdonos(ok)

tulajdonos 
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Amennyiben a fenti 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, kéijük adja meg a 
szerződéskezdeményezés 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 új abb 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

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.

Kelt: Budapest, 2017. március 27.
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Kedvezményezett cégszerű aláírása

KOVÁCS-CSINCSÁK LÁSZLÓ 

ügyvezető
(név nyomtatott betűkkel, beosztás)
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Aláírási címpéldány

Alulírott Kovács-Csíncsák László (.................. ).....................................szám alatti lakos, mint a(z)
Zugtói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 
Budapest, Laky Adolf utca 36 .. ) ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom alá 
az alábbiak szerint:

Kovács-Csíncsák László

Dr. Kamarás Györgyné közjegyző
1146 Budapest, Thököly út 162.

Telefon:273-0203

11043/HI259/2017. ügyszám
Tanúsítom, hogy Kovács-Csíncsák László (...................magyar
állampolgár)................................... szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem
felmutatott,..................... számú személyi igazolványával, lakcímét a.........................számú
lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját
kezűleg írta alá. ........ ......................... .-.......................................................-Az ügyfél tudomásul vette a
tájékoztatásomat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XlI. Törvény 12 2.§. (2)-(10 ). 
bekezdéseibe foglalt, a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekrőL

Kelt Budapesten, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év március hónap Ol. (első) napján

-Profit KFT @ 
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 

Adószám: 23084454-2-42 
Cégjegyzéltszám: 01-09-952185
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NYILATKOZAT

Alulírott, Kovács-Csincsák László, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely: 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36. nyilvántartásba vételi okirat száma: Ol 09 952185; nyilvántartásba vevő 
szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23084454-2-42) - a továbbiakban:
„Kedvezményezett” - képviseletében eljárva a(z) „Közösen biztonságosabb!” című projekt 
tevékenység(ek) tekintetében benyújtott kérelem vonatkozásában az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdése 
alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

l. A kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

1

2.
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x 2.1. A Kedvezményezett a kérelemben megjelölt tevékenység vonatkozásában 
támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg máshol nem nyújtott be.

□

2.2. A Kedvezményezett a kérelemben megjelölt tevékenység vonatkozásában 
korábban, illetve egyidejűleg máshol támogatási igényt (a jelen nyilatkozathoz 
csaíolí mellékletben foglaltak szerint) nyújtott be.
(a me/lék/etet k/záro'lag a 2.2. pont szerinti érirttettség esetén kell kitö/ten/)

3.

x

3.1. A Kedvezményezett nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel csódeyárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eUárás nincs folyamatban 
(civil szervezetek, gazdasági társaságok)

x
3.2. A Kedvezményezett nem áll adósságrendezési eljárás alatt (a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
hatálya alá tartozó Kedvezményezett esetében)

4.
x

4. l. A Kedvezményezett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének eleget tett.

x 4.2. A Kedvezményezett a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény 3.
§ (l) bekezdés l. pong a szerinti átlátható szervezetnek minősül.

5. Kec
költ

vezményezettnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
ségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

6.
A Kedvezményezett megfelel az Aht. 50. § (l) bekezdés a) pontjában megfogalmazott, rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

7. A Kedvezményezett megfelel az Aht. 48/B. (l) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségeknek.

8.
A Kedvezményezett a támogatott tevékenység szabályszerűségének és a költségvetési támogatás 
rendeltetésszerű és jogszabályszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi 
ellenőrzéséhez hozzájárul.

9. Amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyekkel Kedvezményezett rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2017. március 27.

.............
Kedvezményezett cégszerű aláírása
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Cácjjapy; 01 -09-95.9185

KOV,\CS-CSlNCSAK LÁSZLÓ 
ügyvezető

(név nyomtatott betűkkel, be o sztás)


