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a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az elmúlt három évben Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat öt alkalommal 
írt ki pályázatot a X. kerületi lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszerek 
létesítéséhez nyújtandó, vissza nem térintendő támogatás elnyerésére. 
A Kőbányai Önkormányzat 2013-ban célul tűzte ki, hogy pályázati lehetőség biztosításával 
segíti a bűneikövetések megelőzését a többlakásos lakóépületek környezetében és közös 
helyiségeikben. Ennek érdekében a Képviselő-testület 2013 áprilisában megalkotta a 
lakóközösségek részére az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.). Az R. 
hatályba lépése óta megvalósult öt pályázati kiírásra összesen 90 db pályázat érkezett, 
melyből 76 db érvényes pályázatot benyújtó lakóközösséget támogatott a Kőbányai 
Önkormányzat. 
A tavaszi pályázat lezárása óta több közös képviselő érdeklődött újabb pályázati lehetőségrőL 
A visszajelzések alapján a lakóközösségek elégedettek a kiépített elektronikus 
megfigyelőrendszerek működésével és további rendszerek telepítéséhez, illetve meglévő 
rendszerek bővítéséhez szeretnének támogatást nyerni. A pályázat benyújtásának 
megkönnyítése érdekében javasoljuk az előző négy pályázatnál bevezetett szállítói 
finanszírozás alkalmazását. 

II. liatásvizsgálat 

Az ismételten kiírásra kerülő, elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázat további lehetőséget biztosít a kőbányai lakóközösségek részére 
lakókörnyezetük biztonságának növelésére. A folyamatosan bővülő lakossági elektronikus 
megfigyelő rendszerek a közterületi kamerarendszereket kiegészítve hatékonyan segítik a 
bűneikövetések visszaszorítását. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pályázat lebonyolításátakorábbi pályázatokkal azonos módon a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Osztálya végzi. A beérkező pályázatok finanszírozására a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 18. "Társasházi kamerarendszer" során 
szereplő, 2016. április 30-án történt módosítással kialakult 4 685 979 forintból a korábbi 
pályázatot követően fennmaradt 2 765 743 forint biztosít pénzügyi fedezetet. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. november ,p." 
Sándor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. ( ... ... )határozata 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 

Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
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l. melléklet a .. .12016. (. .... .) KÖKT határozathoz 

Pályázati kiírás 

Pályázat lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásra 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (ll. 19.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 18. "Társasházi kamerarendszer" során szereplő, 2016. 
április 30-án történt módosítással kialakult 4 685 979 forintból a korábbi pályázatot követően 
fennmaradt 2 765 743 forint erejéig a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő 
rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra Pályázatot ír ki. 

A pályázati feltételeket a lakóközösség részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), 
valamint jelen kiírás határozza meg. 

A Pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási területén levő társasházak, 
valamint lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: lakóközösség). 

I. A Pályázat benyújtása 

l. A Pályázatot az l. melléklet szerinti Pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet 
benyújtani a 2. mellékletnek megfelelő lakóközösségi elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítésének támogatására. A formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatáll (Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4.) átvehetők vagy az 
Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők. 

2. A Pályázat utófinanszírozott. Pályázatot csak a 2016. február 26. napja és a Pályázat 
benyújtása között megvalósított vagy ugyanezen időszakban meghozott, a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntéssel elfogadott projekt 
támogatására lehet benyújtani. A tulajdonosi döntésnek tartalmaznia kell a lakóközösség 
által szabályszerűen kiválasztott Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) árajánlatát is. 

3. A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva kell 
összeállítani: 

a) kitöltött Pályázati adatlap, 
b) tartalomjegyzék, 
c) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIIL törvény 25. § -ának, valamint a 

lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §- ának és a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntés, 

d) pályázati leírás és költségvetés részletes műszaki leírással, 
e) a megvalósult kivitelezés esetén a megvalásítást igazoló számláknak a pályázók 

képviseletére jogosult által hitelesített másolata, 
./) a Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a feltételeket 

l 



megismerte, és a szerződésben félként részt kíván venni, 
g) a Pályázat egyéb kötelező mellékletei. 

A Pályázat érvénytelen, ha a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi 
követelményeket nem teljesíti. 

4. A Pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest 
X. kerület, Szent László tér 2-4.) kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A 
borítékra rá kell írni a pályázó címét, valamint a következő hivatkozást: "elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázat". Postai 
feladás esetén a Pályázat benyújtásának időpontja a borítékon szereplő postai bélyegző 
dátuma. 

5. A Pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24. napJa. A határidőn túl 
benyújtott pályázat érvénytelen. 

II. A Pályázat lebonyolítása és elbírálása 

l. A Pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
látja el. 

2. A Pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) bírálja el. A Pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
március 31. napja. 

3. A Pályázat elbírálása az alábbi értékelési szempontok szerint történik: 
a) az R. 3. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott maximális támogatási 

összegnél kisebb támogatás igénylése (5000 forintonként l pont), 
b) a pályázattal érintett lépcsőházhoz tartozó lakások száma (lakásonként l pont). 

Az értékelési pontszám alapján a Polgármesteri Hivatal pályázati rangsort állít fel, az 
azonos pontszámmal rendelkező pályázók a rangsorban az elektronikus megfigyelő 
rendszer bevezetéséről szóló tulajdonosi döntés idősorrendjében szerepeinek A 
Képviselő-testület a pályázati rangsor alapján dönt a támogatás odaítéléséről, illetve a 
támogatás mértékéről. 

4. A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését az 
Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. 

5. Az Önkormányzat a nyertes pályázó képviselőjével szerződést köt. Ha a nyertes pályázó a 
támogatás elnyeréséről szóló értesítés közlésétől számított 30 napon belül neki felróható 
okból a szerződést nem írja alá, a támogatásra való jogosultság hatályát veszti. 

6. A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak három hónap áll rendelkezésére a 
Pályázat tartalmának megvalósítására, azaz az elektronikus megfigyelő rendszer 
kiépítésére. A Vállalkozó által megvalósított elektronikus megfigyelő rendszer 
megfelelőségét - műszaki átadás-átvételi eljárás keretében - az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ellenőrzi. 
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7. Amennyiben a szerződés megkötésétől az elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére 
nyitva álló három hónapos határidőt a nyertes pályázó túllépi, vagy a műszaki átadás
átvételi eljárás során a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat az 
abban meghatározottak szerint és a megjelölt határidőn belül nem javítja ki, a Pályázat 
támogatásban nem részesülhet, a támogatásra való jogosultság, valamint a szerződés 
hatályát veszti, továbbá- a forráshoz képest többletigénylés esetén- a nyertes pályázó 
helyére a sorban következő pályázó lép, amellyel az Önkormányzat szerződést köt. 

8. Az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval és a Vállalkozóval, amely alapján a 
nyertes pályázó részére biztosított vissza nem térítendő támogatást a szerződésben 

szabályozott feltételekkel az Önkormányzat a Vállalkozó részére teljesíti. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást hivatali munkaidőben Verle István (4338-
268) és Szász József(4338-284) nyújt. 

Budapest, 2016. november" " 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
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l. me/lék/et a pályázati kiíráshoz 

PÁLYÁZATIADATLAP 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt, 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatásra vonatkozó pályázathoz 

1.) Apályázó neve: ......................................................................................... . 

Címe: .................................................................................................. . 

Bankszámlaszáma: .................................................................................... . 

2) A 'l ' 'k' . l""' k . pa yazo epv1se O Jene neve: ..................................................................... . 

Levelezési címe: ........................................................................................ . 

Telefonszáma: ........................................................................................................................ . 

3.) A munkálatok rövid leírása (a pályázattal érintett lépcsőházakhoz tartozó lakások 
számának megadásával). 

·············································································································································· 

·············································································································································· 

.............................................................................................................................................. 

·············································································································································· 

4.) Nyilatkozat a kötelező önrészről és annak mértékéről, összegéről (csatolandó a banki 
igazolás vagy a már megvásáro It, kapcsolódó, szükséges dolgok számlái) . 

.............................................................................................................................................. Ft 

5.) Nyilatkozat arról, hogy vállal-e a támogatást igénybe vevő többlet önrészt, és ha igen, 
milyen mértékűt és milyen módon. 

····················································································································································· 
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6.) Támogatási igény megjelölése (bruttó pénzösszeg megjelölés) . 

.............................................................................................................................................. Ft 

7.) Munkálatok várható, vagy megvalósult összes bekerülési költsége . 

.............................................................................................................................................. Ft 

Kelt. ...................................... .. 

pályázó 
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2. me !lék/et a pályázati kiíráshoz 

Az elektronikus megfigyelő rendszer telepítésének jogi és műszaki követelményei 
Jogi követelményrendszer 

A lakóközösségek tulajdonában álló épületek, helyiségek és területek zárt karnerarendszerrel 
történő elektronikus megfigyelésének szabályait a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 25. §-a, valamint a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §-a 
határozza meg. 

Műszaki követelményrendszer 

Lépcsőházi bejáratok megfigyelése: 
Megfigyelt terület: 15méter láthatóság és 3-5 méteren belül arcfelismerés, éjjel-nappal: 

~ Alkalmas legyen az épület területén belül, annak bejáratánál elhelyezett karnera az arra 
elhaladó személyek egyértelmű megfigyelésére, rögzítésére. 

~ Legalább l 0-15 méteres távolságból egyértelműen beazonosítható legyen a képeken 
látható személy. 

~ A karnera látószögébe benne kell, hogy legyen a megfigyelt kapu teljes felülete. 
Amennyiben folyosó áll rendelkezésre, a folyosóbóllegalább 5 méter látható legyen. 

~ A rögzített képeknek olyan felbontásúnak és minőségűnek kell lenni, hogy az elhaladó 
személyek arcának felismerésére is lehessen alkalmazni 3-5 méteres távolságon belül. 
A kamerák infra reflektorral legyenek ellátva, hogy legalább 5 méteren belül 
értékelhető képet tudjon biztosítani külső fényforrás nélkül. 

Rögzítő egység a szabályoknak megfelelő időtartammal és telepítési hellyel: 
~ A rögzítő egység egy Iruleesal zárható szekrényben kerüljön elhelyezésre. 
~ A felvételeket legalább laptoporr meg lehessen tekinteni és lementeni a megfelelő 

jogosultság mellett. 
~ A felvételek megtekintéséhez elegendő legyen egy böngésző és egy Windows vagy 

azzal egyenértékű operációs rendszer. 
~ A karnera és a rögzítő egység beállítható legyen 15 nap időtartam rögzítésére. 

Amennyiben egyes események kimentésére van szükség a rendőrség részéről, úgy a 
rögzítő egységet vagy csatlakozási pontot tartalmazó fém szekrény Irulcsát a helyi 
gondnoknál, annak távollétében annak helyettesénél kell tartani és rendelkezésre 
bocsátani. 

~ A rendszer átvételének feltétele a rendőrség felé a fenti személyek adatainak 
dokumentált bejelentése. 

~ A rögzített képeknek éjjeli megvilágítás mellett is kiértékelhetőnek kell lenniük. 

Karnera telepítése megfelelő helyre: 
~ A kameratelepítési magasság legalább 2,5 méter legyen, olymódon, hogy segédeszköz 

nélkül ne lehessen megközelíteni. 
~ Abban kárt akár egyszerűbb segédeszközökkel (bot, kövek) ne lehessen tenni oly 

módon, hogy az eseményről és az elkövetőjéről ne készüljön értékelhető felvétel. 
~ Egy bejárat megfigyelése esetén a karnera független önálló egység is lehet, amely 

önállóan rögzít vagy egy rögzítő egységhez van csatlakoztatva. 
~ Amennyiben egy lakóházon belül több bejárat van, úgy telepíthető olyan rendszer, 

amely egy közös rögzítőt alkalmaz. 
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Műszaki specifikációra vonatkozó ajánlás: 
Az ajánlás a minimális műszaki követelményrendszert tartalmazza. Ezzel egyenértékű vagy 
ennél magasabb szintű műszaki tartalom is elfogadható. 
"Vandálbiztos" kompakt kamera: 

Effektív képpontok 
Vízszintes felbontás 
SIN viszony 
Min. megvilágítás 
Önálló fényforrás 
Fehéregyensúly 

Rendszer 
Tömörítés formátuma 

Video-kimenetek 

Megjelenítés 
felbontása 
Megjelenítés 
sebessége 
(kameránként) 
Rögzítés felbontása 

Rögzítés sebessége 
(összesen) 
Archiválás 

US B-csatlakozás 

Ethernet l Intemet 

Beépített web
böngésző 

>PAL: 752(H)*582(V) 
=>600 TVL 
>50 dB 
O.lluxiF2.0 (IR LED Ki), Olux (IR LED be) 
IR LED 15m távolság 
ATW 

PALINTSC 

Video : H.264 l Audio : 8kHz*16bit ADPCM 

NTSC: 4 BNC bemenet l BNC kimenet 

Dl : 704x576 (PAL) 

SingleCH P AL : 25 fps 

PAL: Dl (704*576 ) 

P AL : l OOképlmp 

USB Pen drive-ra, USB HDD-re, USB íróval lemezre, 
hálózati mentés is lehetséges legyen 
USB2.0 -7archiváláshoz, frissítéshez stb. 

10M/100M RJ-45 csatlakozó 

IE 9.0 vagy azzal egyenértékű 
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MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
adószáma: 15735739-2-42 
képviselője: Kovács Róbert polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

képviselője: 

postacím e: 
bankszámlaszáma: 
(a továbbiakban: Nyertes pályázó), együttesen Felek 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. A megállapodás tárgya 

3. melléklet a pályázati kiíráshoz 

Az Önkormányzat és a Nyertes pályázó képviselője megállapítják, hogy a Budapest X. 
kerület,........................................... elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázaton a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat 
Képviselő-testületének ... /2017. ( ...... ) KÖKT határozata alapján ....................... Ft vissza 
nem térítendő támogatáshoz jutott. 

II. A megállapodás tartalma 

l. A támogatás rendje: 
Az Önkormányzat az elnyert pályázat alapján .................................... forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a Nyertes pályázó számára. 

2. A támogatás feltételei: 
a) Az Önkormányzatot a támogatás időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, amely 

kiterjed az elektronikus megfigyelő rendszer megtekintésére, a költségvetés 
összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás és bizonylatok áttekintésére. 

b) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a 
Nyertes pályázó megszegi a megállapodásban foglaltakat. 

c) A Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegése esetén - ezen 
szerződésben foglaltak nem teljesítése - legfeljebb két évre kizárható az 
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekbőL 

d) A Nyertes pályázó jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
l. az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat; 
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. 
törvényből fakadó kötelezettségének eleget téve jelen megállapodás közérdekű 
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adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, stb) az Önkormányzat 
közzéteszi az internetes portálján (www.kobanya.hu). 

e) A Nyertes pályázó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, illetve kötelezettséget 
vállal, hogy 
ea) nincs ki nem egyenlített köztartozása; 
eb) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már 
esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén 
államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan 
(pénz) felvétele. 

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Nyertes pályázó a támogatás összegéről szóló számlát 
eredetiben bemutatta, amelyre rávezette, hogy a támogatás összege a .. ./2017. ( ...... ) KÖKT 
határozat alapján kerül folyósításra, ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával látta el. A 
Városüzemeltetési Osztály vezetője fénymásolatot készít a számláról, amelyre rávezeti, hogy 
a számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat. 
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül a 
támogatás összegét a Nyertes pályázó fenti számú bankszámlájára átutalja. 

4. A szerződéshez a Nyertes pályázó által becsatolandó iratok 
A szerződés mellékletét képezi: 

a pályázat, valamint 
a képviselő-testületi határozat a támogatás elnyerésérőL 

III. A megállapodás végrehajtásáért felelősek 

Önkormányzat részéről: 
telefon: 
Nyertes pályázó részéről: 
telefon: 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a lakóközösségek részére 
elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló önkormányzati 
rendelet előírásai az irányadóak. 
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

Budapest, 20 l 7. . ........... . 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Nyertes pályázó képviseletében 
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------------------------------

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
adószáma: 15735739-2-42 
képviselője: Kovács Róbert polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

képviselője: 

postacím e: 
bankszámlaszáma: 
(a továbbiakban: Nyertes pályázó), 

harmadrészről a Nyertes pályázó által kiválasztott Vállalkozó 

képviselője: 

postacím e: 
bankszámlaszáma: 
(a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Felek 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. A megállapodás tárgya 

4. melléklet a pályázati kiíráshoz 

Az Önkormányzat és a Nyertes pályázó képviselője megállapítják, hogy a Budapest X. 
kerület,...................................... az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázaton a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat 
Képviselő-testületének .. ./2017. ( ...... ) KÖKT határozata alapján............... Ft vissza nem 
térítendő támogatáshoz jutott. 

II. A megállapodás tartalma 

l. A támogatás rendje: 

Az Önkormányzat az elnyert pályázat alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . . forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a Nyertes pályázó számára, melyet a Vállalkozó részére teljesít, az 
Önkormányzat teljesítésigazolását követően. 
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2. A támogatás feltételei: 

a) Az Önkormányzatot a támogatás időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, amely 
kiterjed az elektronikus megfigyelő rendszer megtekintésére, a költségvetés 
összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás és bizonylatok áttekintésére. 

b) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a 
Nyertes pályázó megszegi a megállapodásban foglaltakat. 

c) A Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegése - ezen szerződésben 
foglaltak nem teljesítése - esetén legfeljebb két évre kizárható az Önkormányzat 
által biztosított támogatási lehetőségekbőL 

d) A Nyertes pályázó a jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

l. az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat; 

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXIL 
törvényből fakadó kötelezettségének eleget téve a jelen megállapodás 
közérdekből nyilvános adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, 
stb) az Önkormányzat közzéteszi az internetes portálján (www.kobanya.hu). 

e) A Nyertes pályázó jelen szerződés aláírásával kijelenti, illetve kötelezettséget 
vállal, hogy 
ea) nincs ki nem egyenlített köztartozása; 
eb) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már 
esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén 
államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan 
(pénz) felvétele. 

3. A Felek jogai és kötelezettségei 

a) E szerződés megkötését követő három hónapon belül a Nyertes pályázónak át 
kell adnia az elektronikus megfigyelő rendszert. Ezen három hónapon belül az 
elkészült kivitelezést a Vállalkozó az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság elektronikus megfigyelő rendszer megvalósítása megfelelőségének 
ellenőrzését a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6. § (l) bekezdése alapján végző képviselőjének jelenlétében 
átadja. A képviselő lefolytatja a műszaki ellenőrzést. 

b) Amennyiben a szerződéskötéstől számított három hónapos határidőt a nyertes pályázó 
nem tartja be, vagy a műszaki ellenőrzés során az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság elektronikus megfigyelő rendszer megvalósítása 
megfelelőségének ellenőrzését az R. 6. § (l) bekezdése alapján végző képviselője 
kifogásainak megfelelőerr a megjelölt határidőn belül nem javítja a kivitelezés hibáit, a 
pályázat támogatásban nem részesülhet, a támogatásról szóló döntés érvényét veszti, 
valamint ez a megállapodás hatályát veszti. 

c) A szerződés teljesítését követően az Önkormányzat teljesítésigazolást állít ki, mely 
alapján a Vállalkozó a Nyertes pályázó részére a szerződésben meghatározott támogatási 
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összegre számlát állít ki. A Nyertes pályázó a Vállalkozó számláját teljesítésigazolással 
látja el, majd a számlamásolatot átutalás céljából átadja az Önkormányzatnak A Nyertes 
pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás összege a Vállalkozó részére kerül átutalásra, 
a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Nyertes pályázó részére kiállított számla- jelen 
megállapodás l. pontjában meghatározott - összegét az Önkormányzat a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó számlájára átutalja. 

4. A szerződéshez a Nyertes pályázó által becsatolandó iratok 
A szerződés mellékletét képezi: 

-a pályázat, valamint 
- a képviselő-testületi határozat a támogatás elnyerésérőL 

III. A megállapodás végrehajtásáért felelősek 

Önkormányzat részéről: 
telefon: 

Nyertes pályázó részéről: 
telefon: 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezési, továbbá az R. előírásai az irányadóak. 

A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták 

Budapest, 2017 ................. . 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Nyertes pályázó Vállalkozó 
képviseletében képviseletében 
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