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Meehívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napiľendi pont:

Cím: Javaslat rĺi paľkoló automaták beszerzéséľe
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2011. július 21.
A hatźnozat elfo gadásához minősített szótöbbség szükséges
Az előterj eszté st e l ő zete sen tźtr gy alta.. Y źr o s gazďálko dási é s P énzügyi B izotts ág
Az előterjesztés készítője: KözteľĹilet-feltigyelet, GazďáIkodási Ügyosztźĺ|y

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A Képviselő testület a259120|1. (VI. 16.) számtĺhatźlrozattxal úgy döntött, hogy hogy a
Centrum Kft-vel fennálló paľkolás-üzemeltetési jogviszoný a Csokonai utca - Rakóczi ilt -
Fiumei iĺt _ Légszesz utca _ Koztźnsaság tét _ Lutheľ utca - Népszínház ltca á|ta| hatźttolt

terĹilet, beleéitve _ a Konźlrsaság tér kivételével _ határoló utak és terek vonatkozásábat
20II. augusztus 1. nappal felmondja, igy a Jőzsefuáľos teljes terĹiletén a paĺko|ástkizátőIag a
Józsefu aro si Közterület-felrigyelet veszi át.

2. Jelenlegi helyzet

A képviselő-testiileti hatátozatot, iII. a felmondó levelet a Centrum Parkoló Kft-nek az
onkormanyzat megküldte. Hivatalos válasz a múlt pénteken 20II.július 15-én érkezett meg.
A Centrum vitatja az onkormźnyzat álláspontját, szerintiik a szerzođés egyoldalúan nem
mondható fel. Az esetleges közös megegyezéses felmondás részleteírő| tźlrgyalások tarttsát
kezďeményezték. Az egyeztetések eredményéľől, a sztikséges további jogi lépések,

intézkedések megtételéről, sztikség szeľint külcin előteľjesztést fogok tenni a testĹilet, illetve
az illetékes bízottsźry üléséľe.

Az em\ített teľĹileten jelenleg kihelyezett parkoló automaták tulajdonjoga a Centľum Paľkoló
Kft-é. Az e|őzetes elképzelések azzal számoltak, hogy a haszná|t parkolóórfüat kész |ęsz
eladni a Centrum. Az esetleges elhúzódó jogvita kétségessé teszi ahaszĺźit őrákbęszerzését.
órák nélkü| a díjfizeto zőna tizemeltetése nęm megvalósíthatő. Ezért javaslom 12 db ílj
paľkoló automata beszerzését. Az ij órák abban az esetben is felhasználhatóak lesznek' ha a
Centrummal kapcsolatos jogvita elhúzódik, meľt a meglévő teľületen pótlásra, illetve új

tertileteken bővítésre is felhaszná|hatőak lesznek.

A fentiek a|apjtn tehát mindösszesen 12 ďb új paľkoló automata beszerzését javaslom. A
beszerzés bęcsült éľtéke bruttó 30 millió- Ft, melynek alapjźn kozbeszerzésí eljaľás
lefolyatása szfüséges. Az Ąánlati felhívás összeállítását a Közteľület-felĹigyelet, a

PROVITAL Zrt. és a Hivatal szakemberei jelenleg is végzik, mely legkésőbb a testtileti
ülésen kiosztásra kerĹil.
Javaslom a tewezet beszerzés fedezetének a 2011. évi költséevetésben lévő hitelt és áfa
visszaigénylést megj elölni.

A helyi önkoľmányzatoklőI szőIő |990. éví LXV. törvény 8. $ (4) bekezdése szerint a

települési önkormanyzat köteles gondoskodni a helyi közutakon, a helyi ollkormźnyzat
tulajdonában álló közforgalom elől el ĺem zárt magĺĺnutakon, valamint teľeken, parkokban és

egyéb kĺjzteľĹileteken közúti jáľmúvel töľténő vźxakozás (parkolás) biztosításáról.

Mindezek a|apj an kérem az alábbi hatźr o zati j avas lat el fo g adás át.
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Határozati javaslat:

Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. 12 đb új parkotó automatát szerez be, bruttó 30.000e Ft osszegben. A tewezett

beszerzést a201t. évi közbeszerzési teľvébe beemeli.

Hataľidő: azonrla|
Felelős: polgármesteľ

2. az |. pont szerinti beszerzés fedezete a hitel és az áfa visszaigény|és az alábbi költségvetés

módosításokkal:
- Az onkormányzat bevételi és kiadási e|őirźnyzatźú 6'00,0 e Ft-tal megemeli áfa

visszaigénylés címén.

- Az onkoľmźłĺyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím Corvin Sétány Projekt

felhalmozási Zint.2. tźrsasházi lakások kivásárlása _ hitelbő| ťlnanszirozolt - e|óiráĺyzatát

24.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szeľvi

felhalmozás _ e|óirányzatátf4.000,0 e Ft-tal megemeli.

- A Kĺjzterület.feltigyelet 30005 cím mĺĺködés bevételi áfa visszaigénylés e|óirźnyzatźú

6.000,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi - fę|halmozás _ előirányzatźú24.000,0 megemeli.

- A Köztertilet-felügyelet 30005 cím kiadás felhalmozás e|óirźtnyzatźtt 30.000,0 e Ft-tal

megemeli 12 db parko|őőrabeszerzése címén.

3. felkéri a polgármestert' hogy ahatźtĺozatban foglaltakat az önkormányzat 20II. évi
költségvetésről szóló önkormanyzati rendeletének soron kĺjvetkęző módosításiínál vegye
figyelembe.

Hattlridó: azorľlal, illetve a kĺiltségvetés soľon k<ivetkező módosítása
Felelős: polgármesteľ

4. elfogadja a jelen előteľjesztés 1. számú mellékletét képező ajźnJatí felhívást.

Hatariđő azonna|
Felelős: VPB elnöke, a J őzsefvźrosi Közterület-felügyelet igazgatőja

5. a 4. pont szerinti kozbeszerzési eljaľásban az a|ábbi személyeket jelĺili ki Bíráló
bizottsági tagnak:.

Határiđő: azoĺlnaI
Felelős: polgáľmester

Budapest, 20I|.július 1 8.
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