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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. keľtilet Jőzsefvárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
és a BKK Budapestí Közlekedési Központ Ztlrtkorllen Mfüödő Részvénytáľsaság (a továbbiak-
ban: BKK) 2012. december 20. napjźn bérleti szerzođés kötött az előterjesztés mellékletét képe-
zobér|eti szerzođés 1. szźtmú mellékletében megjelcilt parkolójegy-kiadó automaták bérbe adása
tar gybarl (előterj esztés 1 . számú melléklete).

A FővárosiKozgyILIés 3312016. (I.27.) és 3512016. (I.27.) szźlmíshatározatai értelmében 20|6.
ápľilis 1. napjátő| a Budapest Kozilt Zértkoruen Mfüödő Részvénýĺĺľsaság |átja el a
Magyarországhelyi önkormányzatakőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény 16lA. $-a és 41. $

(6) bekezdése, valamint a közúti kĺjzlekedésľől szóló 1988. évi I. töľvény 9/D. $ (2) bekezdése
s zerinti v źr ako zásí (p aľko l ási) kó zszolgěitatás bizto s itását.

A döntés éľtelmében az onkormźnyzat a BKK-val és a Budapest Kĺjzút Zrt.-vel szerzőđés źĺtru-

házási megállapodást (előterjesztésf. száműmellékelte) köt, amelynek éľtelmében a BKK kilép
a bérleti szerződésből és helyébe, mint bérbeadó a Budapest Közút Zrt.Iép.

il. A beteľjesztés indoka
Aszerzoďés átruházási megállapođastárgyában a döntés meghozatala a bizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés célja' pénzůigyi hatása
A đtjntés cé|ja amellékelt szerzođés átruházási megállapodás megkĺitése.

A döntés következtében az onkoľmanyzatnak nem keletkezik tĺjbbletkiadása, a bérleti díj válto-
zatlan maľad, ań. azonban a jövőben a Budapest Kozilt Zrt. ńszére kell majd megfizetni. A
szerzőďés szerinti fizetési kötelezettségeket az onkormtnyzatteljesíti és továbbszám|ázzaaJő-
zsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, mert a feIadat a kozszo|gáItatási szeľzodésben a
Zrt.-né| szerepel, és a fedezet a 11401 címen biztosított.

ľ. Jogszabályi ktiľnyezet
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Budapest Fővaľos VIII. kerÍilet
Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfü<'dési SzabáIyzatźrő|
sző|ő 3612014. (XI.06.) tlnkormányzatirenďeIet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul.
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A szetződés źńnlhá.zásra vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Tĺirvénykönyvről szőIő 2013. évi
V. ttirvény Hatodik könyvének XII. cím )ooil. fejezetetarta|mazza.

Fentieka|apjánkéremazalźlbbihatározatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsá,gűgy diint, hogy elfogadja a határozat mellék|e.
tétképező a BudapestKözűltZártkör(len Miĺkiidő Részvénytáľsasággal és a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zártkőrűen Műktidő Részvénytársasággal a paľkolójegy-kiadĺó au.
tomaták béľlete tárgyáhan ktitendő szerződés átruházási megállapodást' és felkéri a pol.
gáľmesteľt annak aláír ásár a.

Felelős: polgríľmester
Hataľidő: 20|6.július 04. szerződés a|áirása2016.jú1ius 15.

A dönté s vé grehaj tás át v é gző szew ezeti e gys é g : G azđá|ko dás i Ü gyo sztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjtra
nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, f0|6.június 28.
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eÉRtrĺl szERzőĐÉs

{a továbbiakban: Szerződés)

amely |étrejött egyrészrőĺ a
BKK Buäapesti Kiiztekedési Központ záľtköriien Műkłjdő Részvénytársaság
székhe|y: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.,
cégjegyzékszám : 01.10-04684Q

adószám: f3o28966-4-47,
csoportazonosító szám: t778737 2-5.44,
együttesen képviseIi: Somodi László közĺekedésszervezési és fejIesztésĺ vezérigazgató-
he|yettes és dr. Komáromi Endre forgalombiztonsági, taxi, parkolás-gazdá|kodási és
teherforgaIm i divízĺóvezető,

mint bérbeadó
(a továbbiakban: BKK Zrt.),

másrészrő| a

Budapest Főváros VI|l. kerület Józsefvárosi onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63.67.,

adószám: 15508009-2.42,

önál|óan képvise|i: Dr. Kocsis Máté po|gármester,

mint bér|ő

(a továbbiakban: Vlll. kerületi onkormányzat)

{a továbbiakban: BKK zĺ.t. és V|||. kerü|eti onkormányzat ktj|ön-kü|on em|ítve Fét, együttesen
Felek) között, az aluĺírott he|yen és időben az a|ábbi fe|tételekke|'

l. Preambulum

7. A Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|ó 2011. évi cLxXX|X. törvény (a

továbbiakban: Mötv.} 201.3. január 1. napján hatályba lépő 23. 5 (5) bekezdés 3. pontja
szerint ,,a kerületi önkormányzat feladata kü|önösen a parko|ás-Üzemeltetés,,, míg az Mötv.
23. s (4) bekezdés 10. pontja érte|mében ,,a fővárosi önkormányzat feladata kü|önösen a

he|yi közösségi köz|ekedés biztosítása és működtetése, va|amint a főváros terü|etén a
parko|ás fe|téteIrendszerének kiaIakítása,,.

2. Figyeĺemmel arra, hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rende|kezései értelmében a
Budapest Főváros onkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi önkormányzat} a Fővárosban
parko|ás.üzemeltetési feladatot nem |áthat e|, a V|||. kerületi onkormányzat közigazgatási
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terü|etén |évő, de a Fővárosi Önkormányzat tu|ajdonában á||ó közúti várakozóhe|yek

tizemeltetését 2013. január 1. napjától a V|ll' kerrj|eti onkormányzatnak kell e||átnia.

3. A V||l. kerti|eti onkormányzat a Fővárosi tnkormányzat tulajdonában |évő fizető

várakozási kozterü|eteken nem rendelkezik a parkolás-tizeme|tetési fe|adat ellátásához

szÜkséges parko|ójegy-kiadó automatákka|, ezért Felek je|en Szerződés keretében kívánják

rögzíteni, a BKK Zrt. tu|ajdonában |évő, a közterü|eti fizető várakozóhelyek üzeme|tetéséhez

szükséges _ je|en Szerződés 1' számú meĺ|ékletében megje|ölt - parko|ójegy-kiadó

automaták (a továbbiakban: Automaták), Vl||. kerü|eti onkormányzat részére történő bérbe

adásávaI kapcsolatos szabá|yokat.

4. Fe|ek rögzítik, hogy BKK Zrt. Budapest Főváros onkormányzatának 100 %-os

tu|ajdonában á||ő, a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában, keze|ésében |évő közúti

várakozóhe|yekkel kapcso|atos parkolás-gazdá|kodási feIadatokat - a Fővárosi

Önkormányzatta| kotött fe|adat.e||átásról és közszolgáltatásró| szó|ó keĺetmegá||apodás

a|apján _fatz. december 3l-ig el|átó szakcég'

l|. A Szerződés táľgya

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a BKK zrt. - tekintette| arra, hogy az Motv. 23' s (5)

bekezdés 3. pontja a|apján, 2013' január 1-tő| a kerü|eti onkormányzat fe|adata a parko|ás-

üzemettetés - a Vlll. kerÜleti tnkormányzat részére bérbe adja az 7. számú me|lékletben

megielö|t Automatákat, a V|l|' kerü|eti onkormányzat közigazgatási terü|etén |évő, Fővárosi

önkormányzat tuIajdonában, keze|ésében á||ó kozterü|eti fizető várakozóhe|yek

üzeme|tetése cé|jából, az ahhoz szükséges mértékben, amelynek fejében részére a V|||.

kerÜ|eti onkormányzat bér|eti ddat fizet'

|||' Fe|ekjogai és köte|ességei

1. BKK Zrt. kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Automaták a BKK Zrt.

tuIajdonában és birtokában vannak, azok bérbe adásának jogávaI rende|kezik'

BKK Zrt. szavato| azért, hogy az Automaták vonatkozásában harmadik személynek nincsen

o|yan joga, ame|y a VlIl. kerületĺ onkormányzatot a használatban korlátozza vagy

megakadályozza.

2. A BKK Zrt. szavato| azért, hogy az Automaták a V||l. kerü|eti onkormányzat részére

történő biľtokba adás napján szeződésszerű használatra alkalmasak, üzemképesek, így

azokkal a parko|ás-üzeme|tetési tevékenység 2013. január 1. napjával megkezdhető,

fo|ytatható.

A BKK zrt. és a Vl|l. kerü|eti onkormányzat a bĺrtokbaadáskor jegyzőkönwet vesznek fel.
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3. Felek rögzítĺk, hogy a V|lĺ. keľtiletĺ onkormányzat az Automaták haszná|atáľa a ľendes
gazdálkodás ktirén be|til jogosu|t.

4' A Vl|ĺ. kerü|eti onkormányzat kote|ezettséget vá||aĺ arra, hogy az Automatákat
rende|tetéstiknek és a jelen Szerződésben fogla|taknak megfe|e|ően, kizáró|ag az Môtv. 23. s
(5) 3. pontjában rögzített feladatai e||átása érdekében hasznáĺja. A V||l. keľÜleti
onkormányzat fele| minden olyan kárért, amely a rende|tetése||enes Vagy szerződése|lenes
használat következménye.

5. Fe|ek rogzítik, hogy az Automaták rendeltetésszerű használatra a|ka|mas á|lapotban
tartásához szükséges á||agmegóvással, fe|újítással, javítással járó költségeket, va|amint
mĺnden további rendkívü|i és egyéb költségeket - ideértve az a|katrész pót|ás költségeĺt is - a

V|ll. kerü|eti onkormányzat vise|i. Abban az esetben, amennyiben műkodésképte|ensége
okán az Automata pót|ása merülne fel, úgy a pótlás szükségességének szakmaĺ indokairó| a

Fe|ek előzetesen egyeztetnek. Pót|ás indoko|tsága esetén annak köte|ezettsége a Bérlőt
terheli azza|, hogy ezt követően az á|ta|a pótolt Automata a Bérlő tulajdonába kerüI.

6. A V|||. kerü|eti Önkormányzat a ĺll.5. pontban fog|a|t kötelezettségének köte|es a

feImerÜlést követően haIadéktalanul e|eget tenni. Bérlő a Ill.5' pontban fogla|tak
elmu|asztásából, késede|méből eredő károk (kü|önös tekintette| az elmaradt vagyoni
e|őnyre) męgtérítésére köteIes.

7. A Fe|ek az Automaták tekintetében kífejezetten kizárják a BKK Zrt. bármiféle
ke||ékszavatosságáą azaz a BKK Zrt. semmiféle fe|e|ősséget nem vá|ĺa| a vagyontárgyak
minősége, á||apota, és esetleges jövőbeIi meghibásodása vonatkozásában.

lV. Bér|eti díj, fizetési fe|tételek

7, Feĺek rögzítik, hogy az 1. számú mel|ékletben felsoro|t Automaták bér|eti díjának havi
mértéke összesen 160.000 rt + Ár4 azazEgyszázhatvanezer forint + Áftalános Forgalmi Adó.

2. A BKK zrt. a tárgyĺ időszakra vonatkozó bér|eti díj összegéről tárgyhó 5' napjáig
szám|át á||ít ki.

3. A Vl||. kerületi onkormányzat a szám|át annak kézhezvéte|ét kovető 15 napon be|ü|

köteles kiegyen|íteni a BKK zrt. tl794oo8-20537135-00000000 számÚ bankszám|ájára
történő banki átuta|ás útján.

4' V|||. kerületi onkormányzat fizetési köte|ezettségének akkor tett e|eget, ha a

haszonbérleti díjat a BKK Zrt. bankszám|áján jóváírták.



5. Vi||. kerü|eti onkoľmányzat késedelmes pénzügyi telje5ítés esetén BKK Zrt: jogosu|t a

Polgári Törvénykonyvről szó|ó 1959' évi lV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késede|mi

kamat feIszámítására.

V. EgyÜttľnűkiidés

A Felek je|en Szerződés teljesítése során mindvégig együttműkodésre köte|esek. Ennek

érdekében a kapcso|attartásra az a|ábbi szemé|yeket je|ö|ik ki:

BKKZrt. részérő|:

név, beosztás: dr. Komáromi Endre forga|ombiztonsági, taxi és parko|ásszervezési

divíziővezető
mobif telefon: +3630774 72Q0

e-mail: endre.komaromi@bkk.hu

a V|ĺ|. kerrjleti önkormányzat részérő|:

név, beosztás: Mező János, parko|ási igazgató-helyettes

telefon: +36 20 206 1909

e-mai|: mezo.ianos@ĺkí.hu

Vl. A.Szerződés hatálya, ľnegszíinése, rnódosítása

t. Fe|ek je|en Szerződést határozat|an időtartamra kötik. Je|en szenődés a Fővárosi

onkormányzat és a Bér|ő között az ,,Együttműködési megá||apodás parko|ás-üzemeltetési

feIadatok eIlátására,, elnevezésű okirat hatá|yba|épéséveI egyidejű|eg |ép hatá|yba.

z. BKK Zrt. je|en Szerződést - a rnásik Félhez intézett, a jogsértés megszÜntetését

kezdeményező felszó|ító |evél megkü|dését köveiően - azonnali hatá||yal fe|mondhatja, ha a

V|l|' keril|eti onkormányzat
2.1' figyelmeztetés e||enére is rongálja az Automatákat, Vagy súlyosan veszéĺyezteti azok

épségét;

2'2. a haszonbért a |ejárat után közö|t fe|szólítás el|enére a kitűzött megfe|e|ő

határidőben sem fizeti meg.

3. Je|en Szeződés megszűnése esetén Vl||. kerü|eti önkormányzat kote|es az

Automatákat a BKK Zrt.-nek visszaadni. A je|en Szerződés megszűnésekor bekövetkező

átadás-átvéteIről Felek jegyzőkcinyve(ke)t vesznek fe|.
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4. Vl||. kerületi onkormányzat a saját kö|tségén az Automatákra fe|szerelt eszközöket
jelen Szerződés hatá|yának megszűnésekor az Automaták épségének sérelme né|kü|

leszere|heti és e|viheti.

5. Fe|ek röezítĺk, hogy je|en Szeaődés csak a Felek egyező akaratnyiĺvánításáva|, írásban

módosítható.

Záró ľendelkezések

t. Szerződő Fe|ek kijeĺentiŁ hoey szerződéskotési képességük korlátozás alá nem esik,
ezért je|en Szerződés megkötésének akadálya nem á|l fenn.

2. Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli
békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén forduInak bírósághoz.

3. Amennyiben je|en szerződés bárme|y rende|kezése részben vagy egészben

érvényte|ennek minősülne, az nem eredményezi a Szerződés tobbĺ rende|kezésének

érvényte|enségét. Fe|ek kĺfejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a Szerződés egyéb

rende|kezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mĺnősü|ő rendelkezés he|yébe

érvényes rendeIkezést iktatnak be, amennyiben ez az Ügyleti akarat kinyi|vánítása

szempontjából szükséges.

4' Je|en Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatá|yos
jogszabá|yai, így külonösen a Ptk. vonatkozó rende|kezései az irányadóak azza|, hogy

amennyiben je|en Szerződés az értelmezésre vonatkozó e|térő rendelkezést nem tartalmaz,
úgyje|en Szerződésben alkaImazott kifejezéseket a Ptk' rendelkezései szerint keli érte|mezni.

Je|en Szenődés 6 (hat} o|da|on, 5 (öt) egymássa| te|jesen megegyező példányban készĺi|t.

Fe|ek je|en Szerződést - annak elolvasását és értelmezését kovetően - mĺnt akaratukkal

mindenben egyezőt jóváhagyó|ag a|áírták.

Budapest, 2012. ;'?^ ł-,Š

Dr. Kocsis Máté
pol8ármester
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Szemődés szám: 16sZ0027 4

szERziDÉsÁľntlĺr,ĺzÁsl MEGI(LLAPoD]łS

(p továbbiakban: .Jvĺegállapodĺís''). amely létľejótt

eg1'részről a Buđapest Főváros VIII. keľiilet JózsefváľosÍ onkoľmányzat (szék1relye:
1082 Budapest, Baross ll.63-67'; ađószáma:1'5508a09-2-42; kęviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteĺ) mint szerződésben marađó fél (továbbiakban: ,.VIII. keľiileti
Önkoľmányzat")

másrészről a BKK Budapesti Kłizlekedési Kłizpont Zártkôríieĺ Mĺĺködő
Részvénytáľsaság (székhely: 1,075 Buđapest, Rumbach Sebesýén u. 19-21,.,

eégtregyzékszám: 0i-10-046840' adószám: 23028966444, csopoľtazonosító száĺn:
1.l,78|3'72-5-44, kepviseli: Horváth Jźnas gazdaságtr' vezéngazgató-helyettes es dr. Sas A:rdrás
Lźszló jog'ígazgató egyĺittesen) mint szeľződésbőt kilépő féI (továbbiakbaa: ,,BKK'')

harmadrészről a Buđapest K:őzűlt Z;ártköríÍen Műktiđő Részvénytársaság (széküely: 1115
Buđapest, Bank ban u. 8-12., cégsegyzékszám: 01-10.0471ó4, adószźn'. n5a1894-2-43,
képviseli: Dr. Almassy Komél Tamás vezfrgazgató) ĺnint szerződésbe belépő fél
(továbbiakban:,,Budapest Köz{lť,)

továbbiakban egyenként 
',Fél'', 

egyĹittesen pedig,,Felek'' kőzött, az ďábbi feltételęk mel]ętt:

1. A Fetek rőgzitlk, hogy a BK]Ĺ mint berbeadó és a VIII. kel.iilęti Önkormĺányzat, mint
bérlő között 2072. đecember 20. napjaĺl bér]ęti szerződés jött létre a bérleti szerződés 1.

számri mellékletében megjelöit paľkoiójegy-kiadó automaták berbe adása táĺgyban (a
továbbiakban:''Bérleti szeľződés'').

2. A Fővárosi Kiizgýlés 3312016. (I.27.) és 3512016. (1.27,) számuhatáĺoza1al értelmében
201'6. április 1. napjától a Budapest Kiiz,ťlt ltttja el a Magyaľország he|ý
önkormanyzatairól szóló 2011. évlcLxxxx' törv€ny 16/A. $-a és 41. $ (6) bekezdése,
vaĺamint a közúti közlekedésről szóló 1988' évi l. ttĺrvény 9/D. $ (2) bekezdése szerinti
várakozási fu arkolási) közszo1gěitatás biztosítását.

3' A fentieloe tekintettel Felek megállapítjak' hog1 201ó. április 1. napjától a BKK kilép
Bérleti szerződésből és helyébe, mint berbęađó, a Budapest Közťlt lép be a Bérleti
szeľződésbe' VIII. keľiiteti onkoľmanyzat kijelenti, hogy a szerződésátruhźaáshoz jeLen

Megállapodás aláir ásź,ľ a\ hozzájtra|.

4. Fe]ek kijelentik, hogy a Berleti szerzódés szerinti taľtalommal a Budapest Közutat
megilletik mind3zon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a BKK-I a
VIII. kerĹileti onkomĺínyzattal sząnben a Berleti szerzóđéŚ alapján megillették és
terhelték'

5. A BKK és a VIII. keĺĹileti Ônkormányzat kijelentik, hogy 2016. máľcius 31. napjĺáig a
Bérleti szerződéssel łisszefiiggésben egymássď teljes könĺen elszámoltak, a Bérleti
szeľzĺídéssel összefüggésben egymással szemben további ffiggĺĺ követelésfü nem á11 fenn

6. Jeien Megállapođasban foglaltakat a Felek 2016. április t. napjtxa üsszamenőleges
h atlállyď a|kalmazzák.
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7. A Budapest Közut ľészérői kapcsolatlaľtasra kdelölt személy:

Név: dľ. Komaromi Endre közlekedési igazgatő

Telefoĺ: +3630774120a
Emai] cím: Endre.Komaĺomí@budapestkozut'hu
Irvelezési cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.

8. Jęlen Megállapodásban nem szabźiyozo17kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. éviý.törveny. ktilönösen annak a szeľződésátruhźuásravoĺaú<ozó . ľendelkezéseit

tekíntík inínyadónak.

9. Jelen Megďlapodás hét (7) eređęti példányban késziilt, amelyből két pélďány a Budapest

Fővaľos Ýlll. l."'ĺĺ"t Józsefraĺosi onkormányzatot , két példány a BKK-t és hĺĺrom

pélđany a Budapest Közutat illet.

Felek a jele,lr Megallapodást elolvasás és értęlmezés után, mint az akaratukkď miodenben

egyeziit, jőv źúlagyő|ag és saját keziiie g iĺtźk' alá,

Budapest, 2A16. .................'. Budapest, 2016. ..........

Budapest Főváľos VIII. keľiileti
Önkoľmányzat
Kocsis Máté polgármesteľ

szerződésben maradó fél

BKK Budapesti KiizlekedésÍ Kłizpont Zľf .
Howáth Janos

gazdasági v ezéigazgató-helyettes és

dr. Sas Anđnĺs Lĺĺszió
jo g1 igazgatő egyiittesen
szerződésből kilépő fel

Budapest,201ó. 06.i0.

vezéngazgató
szeĺződésbe belépő fél


