
Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

iselő.testtilete számárt

Tisztelet Képvise|ő-testiilet!

I. Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A) A Józsefváľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat megszÍintetésével kapcso|atos feladatok

A Képviselő-testiilet a 44/2015. (II.19.) szálmű határozatźpal döntött arról, hogy a Józsefoárosi
Paľkolás-iizemeltetési Szolgálatot (a továbbiakban: JPSZ) 2015. mźttcius 31. nappal jogutód nélkiil
megszünteti, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában á|lő közforgalom elől el nem
zźrt magánutakon, valamint teľeken, paľkokban és egyéb közterületeken közuti jráľművet történő
váľakozási (parkolási) közfeladatot 2015 . áryri|is 01 . napjától a Kisfalu Kft. útján |źtja e|.

Emellett döntött arľól is, hogy a Kisfalu Kft.2015. július 01. napjától zirtköríl-rész:łénýársaságként
miĺködik tovább.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi Ĺilés időpontja:2015. március l9. .. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napiľendet lyiltJzárt ülésen kell tźrgya|ni, a határozat és a rendelet elfogadásához
egyszerű/pfi gĘft qLtszavazattöbbségszükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Eľőforľás Bizottság v é|emény ezi

Határ ozati javaslat a bizottséry szőmźra:



A költségvetési szerv megszüntetéséhez, va|amint a Kft. részérő| tĺĺľténő önkoľmányzati
feladatellátásához további döntések meghozata|a sziikséges.

A JPSZ 20|5. március 3l-i megszűnése miatt megsziintető okirat elfogadása sztikséges, figyelemmel
az á||amháztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.; 1l7. $ (7) bekezdésében
foglaltakra, mely szerint a költségvetési szerv megszüntetéséről jogszabźi|ya| a|apitott költségvetési
szerv esetén jogszabályban, a nem jogszabźů|ya| a|apitott költségvetési szerv esetén megszüntető
okiratban kell rendelkezni. A megszüntető okirat aze|őterjesztés és a hatáĺozat l. számú mellékletét
képezi. Az okirat kötelező taľüalmi elemeit az Aht. és az źi|amháztartćsró| szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/20|l. (xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. $-ban
szabá,|yozza.

A költségvetési szerv vezetője - tekintette| az |992. évi XXXilI. töľvény (Kjt.) 25/A. $ (2)

bekezdésében foglaltakra 2015. mźrcius 02. napjáig éľtesítette a közalkalmazottakat a feladat
átszervezéséről és a Kjt-ben meghatáľozottakról, ezen kíviil a JPSZ-nél működő szakszeĺlezetet is;
egytńta| felméľte a továbbfogla|kozás, valamint a közalkalmazotti jogviszony megsziintetéséből eredő
költségvetés i igényeket.

A JPSZ megsziintetésével és afe|adatźúszervezésével a Józsefuźľoskozigazgatási teľületén a jármiivel
történő vfuakozźs kiegészítő, helyi szabályozźtsátő| sző|ő 26l2010.(VI.18.) önkoľmányzati ľendelet
(előterjesztés 2. számű melléklete) módosítása szĹikségessé válik, melyben a JPSZ helyett a parkolás-
üzemeltetési feladatot ellátó szerv lép.

Fentieken kívĺil szĺikséges a Koza|ka|mazotti Juttatási Szabá|yzat módosítĺása is, a szemé|yi hatÍúy
tekintetében, melýen szintén töľlésľe keľül a JPSZ-ľe vonatkozó ľendelkezés (előterjesĺés 3. számú
melléklete).

Az onkoľmányzatuĺtk a Főváľosi onkoľmányzattal2013.június 28. napjánhatározat|an időre szóIó
Egyiittmiíködési Megállapodást kötött a parkolás üzemeltetési feladatok e|láttźtsźra, mely
megállapodásbaĺl a feladat végrehajtásában közľemiÍködő szervezet a IPSZ volt. Mindezek a|apján az
egyĹittműködési megállapodás módosítĺása is sztikséges, mely az előterjesztés 4. számú mellékletét
képezi.

B) Paľkolás-üzemeltetési feladatok el|átásával kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testiilet a 44/2015. (II.l9.) szálműhatátrozatáxal döntött aľról, hogy 2015. április 01-jétől a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201I. évi cLxxKx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerinti paľkolás-Ĺizemeltetési feladatot az orú<ormányzat a Kisfalu Kft.
ŕnjánl'źújaeI.

Az Önkormányzata parkolás.üzemeltetési feladat e|Iźúásfuahatźrozat|an időtaľtamú szerzódéstköt (5.

számú melléklet), melyben rögzítésre kerül a közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a

továbbiakban Kkt.) 9/D. $ (4) bekezdése meghatáľozottak, azaz

a) aszo|gá|tatő źLllta|eLliáńandő közfeladat és egyéb tevékenység,

b) avfuakozási teľĹilet, amely tekintetében a szo|gáůtatő aközfe|adat e|lźttźlsźra köteles,
c) ahe|yi ö'nkormányzat és a szo|gá|tatő közötti kapcsolattaľŁás részletes szabáiyai,
d) a szo|gźitató áilta| ellátott feladatok ellenéľtékének meghatározása,

e) anyi|vźntartási, adatszolgá'|tatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és foľmája,



fl a r áfor dítások é s nyeres égek me ghatár ozźtsának szempontj ai,
g) a szerződés időtartama.

A szerződést - annak módosítĺásaival egységes szerkezetben - az önkormányzat és a gazdasági társaság
ahatályba|épését követő 30. napon a honlapján közzé kell tenni.

Ezen túlmenően Kkt. 15/E. $ (Z)bekezdése szerint: ,,(2) Avárakozźsi díjakból és pótdíjakból eredő
bevételeket és azok felhasználását a he|yi önkormányzatnak nyilván kel| taľtania. A nyi|vźtntartźst az
önkormányzat honlapján kozzé kell tenni. Azadatokközzététe|éért' folyamatos hozzźférhetőségééľt és

hitelességéért az önkormányzat po|gttrmesteľe felel. A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a
közzététe| nem teljes vagy nem időszeríĺ, kĺilön jogszabály szeľint a törvényességi felügyelet

ryakoľlásáľa jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.,,

II. A beteľjesztés indoka

A költségvetési szerv megszüntetése, figyelemme| az ellt. g. $ a) pontjában foglaltakra az irányitő
szerv, a gazdasági táľsaság átalakulásáról való döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló hatáskĺjrébe
tartozik, ezéľt mindkét esetben a Képviselő-testĹilet a döntés meghozataláľa jogosult.

m. A dtintés céIja' pénzügyĺ hatása

A döntés célja: a kötelező önkoľmányzati feladatként a paľkolás-üzemeltetési feladatok 2015. ápľilis 1-

jétől töľténő maradékta|an e|Iáúása, valamint a IPSZ megszüntetésével kapcsolatos feladatok
lebonyolítlása.

A JPSZ becsült bevételi teljesítése 2015. március 3l-ig 250.882,0 e Ft, becsiilt kiadási teljesítése a
2014. évi feladattal teľhelt pénzmaradvźny nélkül 264.426,0 e Ft. Az időarányos költségvetési

e|őirźnyzathoz viszonyítva az intézménynek a bevételi kiesése (ezt az egy hónappal tobb bérkifizetés
indokolja) 13.544,0 e Ft, melyet irányítószeľvi trámogaüásként kell biztosítani.

Az źttszervezés miatíegyszeri többletköltség (szabadságmegvźitás, felmondás, végkielégítés) összege
36.500'0 e Ft. A költségvetési szerv megszüntetése, és gazdasági üársaságnak töľténő feladat źúadása

miatt2015. évben egy havival több bérköltséget és annak járulékait szükséges az onkormányzatnak
finanszíľozni.

A költségvetési szeľv vźrhatő kötelezettségvál|a|ása2DI1. mźrcius 31. napjáig 60.000,0 e Ft, melynek
teljesítése, a jogutód nélküli megszüntetés miatt az onkormányzatotfogaterhelni.

A Fővárosi onkormányzat parkolási teľületével kapcsolatos feladatokat és elszámolásokat a Kisfalu
Kft. fogja teljesíteni, ezért az ezze| kapcsolatos bevételek és kiadások törlése szükséges a
költségvetésből, melynek összege v źrhatőan 7 8.47 3,0 e F t.

A Kisfalu Kft. feladate|lźúásához 2015. ápľilis 1. napjától 2015. decembeľ 31. napjáig 454.426,0 e Ft
fedezetet igényel' mely éves szinten 605.901,3 e Ft-ot fog jelenteni. A Kisfalu Kft.-nak eITe az
időszakľa az Önkoľmányzat parkolási feladataiból 665.645,0 e Ft bevételt kell teljesíteni, me|y az
onkormány zat b ev éte|e.

Az onkormányzat ez évi többletköltsége 57.943,0 e Ft, nrelynek fedezetéiil a miÍködési céltańalék
átszervezések t<lbbletkö|tség e|ókányzatát javasolt megjelölni. Ezt követően a cé|tartalék módosított
e|őirźnyzata22.057,0 e Ft lesz.



A megszÍĺnő költségvetési szerv ťlzetési szálm|ája és ťzetési alszámláinak megszíĺnése miatt szükséges
a szźm|avezető bankkal egy olyan taľtalmű szerződést kötni, amelyben a bank vá||a|j4 hogy a
megszűnő szám|źlkra beérkező bevételeket az Önkormányzat fizetési számllźĄtn irja jővá. Ennek
várhatő havi költsége bankszámlánként 20.000 Ft, fedezete a ||706 címen biztosított.

Az átszeľ,łezés miatt az onkoľmźnyzatnak a megszűnő költségvetési szerv valamennyi iratanyagát
(személytiryi, szakmai, péłnnlgyi) át kell venni. Az iratok elhelyezéséhez aPo|gźrmesteri Hivatalban
salgópolcok beszerzése indokolt 2.500,0 e Ft összegben, melynek fedezetére javasolt az źita|źnos

tartalék megjelölése.

A parkolási feladatokat javasoljuk azönkorminyzati fe|adatok 11401 címén terveznĹ

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet döntése a, Aht.9. $-án, 11. $-án, a Ptk' 3:133. $-án, az Mötv. 23. $ (5) bekezdés

3. pontján, a42. $ l. pontján, a368/20I1. (XII.3l.) Korm. rendelet 14. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem az a|ábbi hatźrozati javaslat és a mellékelt önkormányzati rendelet

tervezet elfogadását.

HATÁRoZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testĺilet, mĺnt a Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat iľányÍtó szerve úgy
dtint, hogy

l. a) elfogadja a hatátrozat 1. mellékletét képező, Józsefuáľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat
megszüntető okiratĺĺt és felkéri a polgáľmestert annak a|áirásźra.

b) ahatározat 1.a) pontja a|apjáĺn felkéri a polgáľmestert a megszüntető okirat Magyar Államkincstaľ
felé töľténő benyújtásaľa.

Felelős: polgármester

Határidó: a) pont esetében a megszüntető okirat a|túrźsáĺakhatárideje 2015. március 20.,

b) pont esetében 2015. mźtrcius 23.

2. elfogadja ahatározat2. mellékletétképező KözalkalmazottiJattatätsiSzabá|yzatot2015. április l-jei
hatźůyba lépéssel és felkéri a polgáľmestert annak a|źirására

Fele|ős: polgáľmester

Határidó: 20 1 5. április 0 1.

3. a Józsefvárosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat 30100 cím _ kötelező feladat - bevételi működési
saját és kiadás dologi e|ĺ;iirányzatźú 78.473,0 e Ft-tal törli a Fővárosi Önkormányzat terił|etéľe eső
parkolási feladatok źúadása címén.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: 2015. mźrcius 3l.

4. a Jőzsefváľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím - kötelező fe|adat - bevételi miĺködési
saját előirányzatźú 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatlás e(őiľányzatźú 130.416'0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź$áĺu|źsi adó e|oirźtnyzatát 35,446,0 e Ft-ta|, a do|ogi



kiadási e|őtrányzatát 365.518,0 e Ft-tal, az elvonás e|őirányzatźú |34.|18,0 e Ft-tal, a beruházás
e|őirányzatźń I47,0 e Ft-tal csökkenti a költségvetési szeľv jogutód né|küli megszüntetése címén.

Fęlelő: polgármester
Határidő: 20|5. mźlrcius 3 1.

5. az onkormányzat címĺendjében a 11401 cím elnevezését 2015. ápľilis 1. napjától parkolás-
üzemeltetésre nevezi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. április 01.

6. az onkorm ányzat 1 1401 cím - kötęlező feladat _ bevételi e|óirányzatźú 665 .645,0 e Ft-tal megemeli
parkolási bevételek címén, és ezze| egyidejűleg a 11108-02 cím - kötelező fe|adat _ elvonások,
befizetések bevételi e|iĺiránvzatáú l34.118.0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2015. március 3 1.

7. azorkormźĺnyzat 1ll08-o2 cím _ kötelező feladat - finanszírozási mtĺködési kiadáson belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatás kiutalása e|őirźnyzatéú 13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2015. máľcius 31.

8. a Józsefuáľosi Parkolás Üzemeltetés 30100 cím - kötelezo fe|adat_ finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi tĺámogatrásként folyósított támogatás fizetési szźlmlrźn történő jóváírása e|óirányzatát
13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. mfucius l 9.

9. az onkormźnyzat 11401 cím - kötelező feladat _ kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 30.696,0 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozz{jź.ľullźlsi adó e|őirányzatźtt 5.804,0 e Ft-tal, a
dologi eloirányzatát 85.000,0 e Ft-tal (ebből áfa befizętés 25.000,0 e Ft) megemeli a Józsefuárosi
Parkolás-Ĺizemeltetési Szolgáĺat jogutód nélküli megszüntetést követő kifizetések címén.

Felelős: polgráľmesteľ

Határidő: 2015. mércius 19.

1'0. Az onkoľmányzat 11107-01 cím míĺködési cél és általános tartalékon belül a áúszervezések,
vezetői béľpolitikai irányelvek többletköltségei - önként vá,||a|t feladat - e|oirányzatźrő| 57.943,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11401 cím - kötelező feladat _ dologi e|őirźnyzatraés ezzel egyidejűleg a
11l04 cím - kötelező fe|adat kiadás dologi előirányzatźtt 396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
parkolás-üzemeltetési feladatok dijazźsa címén.

Felelős: polgĺáľmester

Határidő: 2015. március 19.



II. a) az onkormányzatkiadźts 11107-0l cím míĺködési cél és á|talános tartalékon be|u| az általános
tarta|ék - kötelező feladat _ e|őirányzatźrő| f .500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím
felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irźnyítőszervi tátmogatásként folyósított tźlmogatás
kiutalása e|óir źny zatźr a.

b) a Polgármesteri Hivatal 1f201'-01 cím - kötelező feladat - felhalmoztlsi flnanszírozźsi
bevételen belül az irányítószervi támogaĺásként folyósitott tźtmogatás fizetési szám|án történő
jóváírźsae|óirányzatźú és a kiadás beruházás e|oirźlnyzatát2.500,0 e Ft-ta| megemeli.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20|5. mźrcius 19.

12. felkéri a Polgármesteľt, hory a költségvetésről szóló rendelet következő módosítĺásánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gye lemb e.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: a költségvetési rendelet kö'vetkező módosítĺása

13. felkéri a Józsefuárosi Parkolás-uzemeltetési Szolgálat igazgatójźtt az alźtbbi intézkedés
megtételéľe:

a) a parkolás-iizemeltetési feladatok e||áúására kötött szeľződések áúruháľ;źsáľa a következők
szerint: a szerződéses paľtner írásban történő tźýékoztatása a fe|adat ellátásának vźitozásźrő|,
nyi|atkozat kérése a szerződés, megállapodás 2015. április l-jét követően töľténő
fenntaľtásáról, valamint a szerződések źttnlhźz;źsźrő| szóló dokumentumok a|áirásra töľténő
előkészítésére, az a|áiráshoz szükséges ügyintézésre.

b) parkoló-automatfü óráinak áltźi|ításźra az Orlkormźnyzat, mint kedvezmény ezett nevére.

c) a megsziĺnő költségvetési szerv esetében intézkedjen:
(Đ az íigyiratok átadásfua - źúadás-źúvétel.i jeg7ĺzókönywel és iratjegyzekkel együtt - a

Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| részére, másrészt a vagyon átadás-átvételének
előkészítésére és lebonyolíüására.

(iĐ az utólagos elszámolásra adott előlegekke|, ellátmányokkal töľténő elszámolásra..
(iiĐ ahźzipénztźlrában lévő készpénzźů|omĺány Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

ťlzetési szám|áir a történő beťlzetésér e.

(iv) a parkoló-automatákban lévő paľkolási díj befizetésére a Jőzsefvźrosi Parkolás-
üzemeltetési Szolgálat fizetési számlrź!źről..

(v) valamennyi fizetési szźm|áĘán lévő pénzösszeg źltlfia|ásźra a Józsefuárosi
onkormányzat kö ltségv etési szźłm|źĄ fu a.

(vi) fizetési szźm|źinak megszĺĺntetéséľe, és ezzel egyidejiĺleg intézkedjen a fizetési
szźtm|áik - a szttm|avezető bank áLlltali - 6 havi utókezeléséľe vonatkozó megbizáts

előkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.
(vii) az eszközök és források tételes teljes könÍ |e|tźtozásfua 20|5. március 31-i

fordulónappa|, a |e|tźtr kiértékelésére és a |eltározálsi jegyzőköĺyv készítésére, és

teljességi nyi|atkozattal egyiitt a |e|tźrozÄsról késziilt teljes körű dokumentáció
źúadásfu a át az onkorm źnv zat részére.



(viii) a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántaľtott adatainak mentésére 2007-
2014. év,f0|5. év és átadás-átvételre tö'ľténő e|őkészítésére és a programok, szoftverek
további hasznźůatának biĺosítĺásĺáľa.

d) felkéri a Polgármesteľt és a Józsefuarosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat vezetőjét, hogy a
megszíĺnő költségvetési fizetési számláýénak és a|szźlm|áinak 6 havi utókezelésére vonatkozó
me gb íás e lőkészítésére és fe lhata|mĄ,','a azok a|áir źsźtr a.

Felelős: Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatátridő: a)-c) pont esetében 20|5. március 31.

14.felkéri a polgáľmesteľt a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójának, költségvetési
maradvány kimutatásának, méľlegjelentésének elkészítésére 2015. mźrcius 3 1 . foľdulónappal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 31.

lS.elfogadja a hatfuozat 4. mellékletét képezo a Főváľosi onkormányzat és a Józsefuárosi
onkormányzat kozött parkolás-tizemeltetési feladatok e||áúására vonatkozó Együttműködési
Megállapodás módosítasát és felkéri a polgármesteľt annak a|áírásźłra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. ápľilis 01.

tr. A KépvÍselő.testĺilet, mĺnt a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdátkodó Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, tulajdonosi jogkiiľében eljáľva úgy dtint, hogy:

elfogadja a hatźrozat 5. mellékletét képező 20|5. źpri|is 0l. napjátó| hatá|yba |épő, határozat|an

időtaľtamú, az onkormźnyz'at és a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. között kötendő
paľkolás gazdálkodási közszo|gátltatási feladatok e||átására vonatkozó szerzódést és felkéri a
polgáľmestert annak a|áńĺásźra.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. március 3 1.

A dfintést végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodás
Józsefváľosi Paľkolás-ĺizemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. mźrcius 17.

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina

.%,

Jegyzo
nevében és megbízásábóf

-ď(j^-\ ű,/k
dľ. Kovács Gábľiella

a|jegyzó



Ą. t' uę,!ld,u.tłr

okirat száma:

Megszüntető okirat

Az államháztartásrćll szóIó 20í-í.. évi cxcv. töľvény 11. s (7) bekezdése atapián a(z)
|őzseÍvárosi Paľkolás.iizemeltetési Szolgálat megsziintető okiratát a következők szerint
adom ki:

t. A megszűnő költségvetési szeľv
megn eve zése, székhelye, tii rzskö nyvi azo no s ít ő száma

7.I. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: lózsefuárosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgálat

7.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: Budapest 10B4 Németu.L7.19,
1.3. A megszűnő ktilségvetési szeľv tĺiľzskönyvi azonosító számaz 508342.

7.4. A megszűnő kĺiltségvetési szerv adószáma: 75508346.2-42'

z. A költségvetési szerv megszĺintetésének ktiľülményei

2.I. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma:2015. április 01.

2.2. A költségvetési szerv megsztintetéséről döntést hozó szeľv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľület |ózsefuáľosi önkormányzat
Képviselő-testülete

2.2.z' székhelye: 10B2 Budapest, Baross u.63-67.

z.3. A költségvetési szeľv megszüntetésének módja: jogutód nélktili megszűnés

z.4. A ktiltségvetési szerv megszüntetésének oka: feladat ellátás vá|tozása

2,5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátotĽ közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
Képviselő-testület 44/2075' 0I.19.) száműhatározat 1. pontja alapján az onkormányzat
10O%-os gazdasági társasága, a Kisfalu |ózsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. útján látja el.

3. A költségvetési szerv megsziintetésével tisszefüggő átmeneti
ľendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1.A megszűnő költségvetési szeľv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a

kötelezettségvállalás legutolsó időpontja 2015. március 16. napją kivéve a
folyamatos működést biztosító szolgáltatások igénybevétele, mely esetben a



megszűnés időpontjáig Iehet kötelezettséget váIlalni, melynek értékhatára
esetenként a nettó 2.000.000,. Ft.ot nem haladhatja meg

3.L.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kotelezettségvállalások hatáľideje: a 3.1.1.
pontban foglaltak figyelembe vételével 2015. március 31'

3'2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:

A megszűnő koltségvetési szervnél lévő közalkalmazottak a Munka .l'örvénykönyve

hatálya a|á tartoző munkáltatóhoz kerülnet tekintettel arľa, hogy az alapító dĺlntése
alapján a közfeladat ellátására az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaságát bízta meg. A közalkalmazottak jogállásáról sző|ő L992. évi )üXIII. törvény 25/A,
s (2) bekezdése alapján a közalkalmazottak értesítése határidőben megtortént. A
költségvetési szerv vezetőjének értesítése hatáľidőben megtörtént.

Kelt: Budapest, 2015. máľcius .....

aláíľás

P.H.

3.3. A kĺizféladathoz lidó további használata:

vag;ronelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó
mesnevezése' székhelve

7
166 db józsefuárosi
területen lévő parkoló
automata.

ĺngyenes használatba adás Kisfalu Józsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
BudapesĹ Losonci tér 2.

?

40 db fővárosi területen
lévő paľkoló automatą
melyből 20 db BKK Zrt.-től
bérelve, 20 db
üzemeltetésre áwett eszkoz.

Ĺizemeltetésre átadás,
bérleti jogviszony átadása

Kisfalu |ózsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest Losonci tér 2.

3
PDA készülékek 34 db ingyenes használatba adás Kisfalu Józsefuárosi

Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budaoest' Losonci téľ 2.

4

ZEBRA RW420 típusú pda
nyomtató késztilék 34 db

ingyenes használatba adás Kisfalu Józsefuáľosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest Losonci tér 2.

5

központi szerveľ gép 1 db ingyenes használatba adás Kisfalu |ózsefuáľosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest, Losonci téľ 2.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos onkormányzat
Képviselő-testiĺletének

.....ĺ2015. (........) iinkoľmányzati rendelete

aJőzsefvźroskozigazgatási teľületén a jármiÍvel töľténő váĺakozźskjegészítő, helyi szabá|yozástrőI
sző|ő 26 l 201 0. (VI. 1 8. ) cinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete az Alaptĺirvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatáľozott feladatköľében eljĺĺrva, azA|aptorvény 3f. cikk (1) bekezdés
d) pontjában felhata|mazás alapjan a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuaros közigazgatási terĹiletén a jáľmúvel toľténő vátakozás kjegészitő, helyi
szabéűyozásáról szóló 2612010. (VI.18.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: a Rende|et) 2lA.
$ helyébe a következő lép:

,,2/A. s A bölcsődék, óvodók, általános islalák és a 14 év alatti głermekelrct fogadó többcéhi
oktatási intézmények épületének főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezzel lúmetlenijl
párhuzamos utcákban, és az arra merőleges két legldzelebbi utcákbnn, vag/ az épület előtti téĺ: és a
térrel érintkező utcókban héftaznaponként 8.00-8.30, valamint 15'30-17.00 óróig az érintett
intézmény és a parkolós-ljizemeltetési feladatot ellátó szerv nyilvántartásában szereplők parkalási
díj Jžzetés nélkül váralazásra jogosultak.,'

2.$ a Rende|etLlB. $ (1) e) helyébe a kĺjvetkező lép:

,,e) a parkolós-iizemeltetési feladatot elldtó Szerv tjzemeltetésében, használątában álló,
megkalanböztető íény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsilcra, valamint 3500
kilogramm megengedett legnaglobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsilĺra adható.''

3.$ a Rendelet 5. $ (1) helyébe a kĺĺvetkezó|ép:

,, (I) A rendeletben meghatározott hozzdjárulások kiadása iránti kérelmet a parkolás-üzemeltetési

feladatot ellátó szers,néI a 1082 Budapest, Német u. I7-I9. szám alatt lrell beľryújtani.',

4.$ a Rende|et 6lA. $ helyébe a következő lép:

,,A várakozási hozzájórulások koltségtérítései a parkolás-tizemeltetési feladatot ellátó szerv, a
sétáló övezetbe tÔrténő behajtási hozzójárulások ellenében fizetett díj a Budapest Főváros VIII.
ker iil e t Jó z s efv óro s i P o l gárme s t er i Hiv at al b ev ét el e i.,,

5.$ E rendelet 2015' április 01. napján lép hatályba és hatályba lépését kĺjvető napon hatźl|yátveszti.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



a Józsefiáros lĺözigazgatási területén a
j árművel ttjrténő várakozás kie gészítő, helyi

szabályozósáról szóló 26/20 ] 0. (VI' ] 8.)
önkormánvzat i rendel et

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiáros
o nko r móny z at Képv i s e l ő -

testületének .../20 l 5.

( ..... ) önkormányzati rendelete a
Józs efváros lrôzigazgatás i teriiletén a

járművel történő várakazás kiegészítő, helyi
szabólyozásáról szóló 26/20 I 0. 0/I. 1 8.)
önkormánvzati rendelet módosításáról

2/A. $ A bölcsŐdék, óvodak, általános iskolák és a |4
év alatti gyeľmekeket fogadó többcélú oktatási
intézrnények épületének főbejárata előtti utca teljes
hosszában, az ęzze| közvetlenül páľhuzamos utcákban,
és azana merőleges két legközelebbi utcákban, vagy
az épiilet előtti tér, és a téľľel érintkező utcákban
hétköznaponként 8.00-8.30, valamint l5.30-17.00
őráigaz érintett intézmény és a Józsefuárosi Parkolás-
iiaemeltetési Szolgálat nyilvantartásában szereplők
paľkolási díj fizetés nélkiil várakozásra jogosultak.

e) a Józsefuĺĺľosi Parkolás.üzemeltetési Szolgálat
iizemeltetésében, haszrálat ában źi|ő, megkiilönböaető
fény. és hangjelzéssel fel nem szerelt
személygépkocsikra, valamint 3500 kilogľamm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsilaa adható.

(1) A rendeletben meg}latźrozott hozzájĺĺrulások
kiadása iránti kérelmet a Józsefuárosi Parkolás-
iizemeltetési Szolgálat 1082 Budapest, Német u. 17-
|9. szám alatti székhelyén kell benyujtani.

6/A. S

A várakozási hozzájáru|ások költségtérítései a
Józsefufuosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat' a sétáló
övezetbe tiiľténő behajtási hozzájźmlrások ellenében
ťlzetett díj a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal bevételei.

2/A. $ A bölcsődék. óvodfü. általanos iskolák és a |4
év alatti gyermekeket fogadó tiibbcélú oktatási
intézmények éptiletének fübejźlrata előtti utca teljes
hosszában, az ezze| közvetleniil párhuzamos utcákban,
és az arra meľőleges két legközelebbi utcákban, vagy
az épület előtti téľ, és a térrel érntkezo utcákban
hétköznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-l7.00
órźig az érintett ntézľ'nény és a parkoltts-üzemelteÍési

feladatot elldtlj szerv nyilvántaľtásában szereplők
paľkolási díj fizetés nélkiil vĺĺľakozásra jogosultak.

e) a parkollÍs-iizemeltetési feladatot elldtó szerv
tizemeltetésében, haszrálatában álló, megkĺilönböztető
feny- és hangielzéssel fel nem szerelt
személygépkocsikra, valamint 3500 kilogramm
megengedett legĺlagyobb össztömeget meg nem
halađó tehergépkocsilaa adható.

(l) A ľendeletben meghatarozott hozzajáĺu|ások
kiadása iránti kéľelmet a parkoltÍs-iizemeltetésí

feladatot ellótó szervnéI a 1082 Budapest, Német u.
17.19 . szám alatt ket'| benyujtani.

6iÁ. s

A vtrakozźtsi hozzájáru|ások költségtérítései a
parkoltÍs-iizemeltetěsí feladatot elldtó szem, a sétźió
övezetbe történő behajtási hozzátjárulások ellenében
ťlzeteIt díj a Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefuĺírosi Polgármesteri Hivatal bevételei'



..J...meltéklet

A Budapest Főváľos VIII. kerület JőzseÍvárosi Onkormányzat áilta|
fe n n ta ľto tt intézmé nye kb e n a|lralmazo tti j o gvĺ szo ny b a n fo gla l koz tatott

dolgozók j uttatási szabáiyzata

A Budapest Fővaros VIIL keľület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) a szabáIyzatban biztosított, a jogszabá|yi előírásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatásokka| |<lvźnja elismeľni az a|kalmazottak munkáját, valamint eľősíteni a
kerĹilethez való kötődésĹiket. Aszabźiyzat cé|ja a keľiileti a|ka|mazottak életköriilményeinek
szinten tartása, majd javítźlsa egységesen az ágazatok közötti különbségek megsziintetésével.
A szabáIyzathatáIya az önkormźtĺyzat által fenntaľtott akóza|ka|mazottakjogállásaról szóló
1992. évi )ooilIl. törvény (Kjt.) hatĺlya a|á tartoző költségvetési szeľveknél, a szociális,
gyeľmekvédelmi, köznevelési feladatokat ellátó intézményeknél, a Józsefuarosi
Intézménymfüödtető Kĺĺzpontnál, valamint a Jőzsefvźľosi Varostizemeltetési Szolgálatnál
köza|ka\mazottként és a munka törvénykĺinyve hatálya a|att foglalkoztatott foállású
alka|mazottakľa terjed |<|. Az önkoľmlĺnyzat a munkáltatón kereszttil gondoskodik anól, hogy
a juttatasi szabáIyzatot valamennyi a|kalmazott megismeľje és a munkáltatón keresztiil
biztositjaa jelenszabźiyzatbanfoglalt juttatásokigénybevételét.

I. PENZBENI JUTTATÁsox

1.) M unkavégzés hez s zĺiks éges r uhdzat bízto sítás a

Az adott szakmai ágazata vonatkozó hatályos jogszabá|yban foglaltak szerint, a
jogszabá|yban meghatarozott ruhaféleségekĺe téľítésben részesülhetĺek az a|ka|mazottak. A
Józsefuĺírosi Varostizemeltetési SzoLgźiatnál do|goző, az intézmény alapfe|adatźůloz
kapcsolódó iizemeltetési munkakörben foglalkoztatott a|ka|mazottak formaľuha, illętve
munkaľuha juttatásban részesülnek azintézményvezető által kiadott szabá|yzat szerint.

A Jőzsefvźrosi Egészségügyi Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruhabiztosítására a

munkavédelemĺől sző|ő |993. évi XCIII. ttiľvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
történő egyéni védőeszköz haszná|atźnak minimális biztonsági és egészségvédelmi
kĺivetelményeiről szőIő 65l|999. (XII.22.) EüM ľendelet rendelkezései iľĺĺnyadók. A
Józsefuaľosi Egészségtigyi Szolgá|at munka- és védőruházati költséget saját bevételéből,
valamint az oEP tátmo gatásából biĺosítj a.

2. ) Ker e t kźnt b iz t o s í t andó p é nzb e ni j uttat ás o k

A támogatás igény a|apjźn adható. A keľetekĺe ktilĺin igénylőlap szerint az abban
meghataľozottak szerint nyujthatjak be kérelmiiket az aľra jogosultak, a kérelmen a
munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A keretként biztosítandó pénzbeni juttatás

mértékéről' módjáról a munkiíltató dönt.

Illetményelőleg

- Illetményelőleget hatáĺozatLan időre kinevezett a|ka|mazottkaphat. HatźrozoÍt iđorc
kinevezett a|ka|mazott csak egyéni elbírálás a|apjan (hatźlrozott idő min.l év)

ľészesiilhet illetményelőlegben.

- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, taľtós (3 hónap)

betegállomźny,ťlzetésnélküli szabađság, szĹilési szabadságban részesĹilők részére.



. Az a|ka|mazotti jogviszonyát megsnlnteto vagy nyugdíjba vonuló a|ka|mazott
fennmaľadó illetményelőlegét az e|sztlmoló lapjĺĺn fel kell ttintetni, ameruryiben a
Magyar Allamkincstar (MÁK) felé csekken nem fizeti be egy összegben a
fennmaľadő részt.

- Az a|ka|mazoÍt illetményelőleget a kĺilon nyomtatványon, az abbarl megjelölt
kötelezettség vállalásával igényelhet.

. Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítari,hogy az egyéb levonások mellett
6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás ĺisszege a havi nettó illetmény 33 Yo-át

nem haladhatja meg.

- Az illetményelőleg felső hatźtta a folyósítás napján érvényes minimálbér ĺisszegének
ötszöröse, de legfeljebb az a|ka|mazott havi besorolási illetményének a személyi
jövedelemadó-előleggel, az egészségĹigyi biĺosítási és a nyugdíjjaľulékkal
csökkentett ĺisszeg kétszerese.

3.) Egéb pénzbeni ösztönző juttatósok

Az önkoľmźnyzat keľĹileti tötzsgźrda jutalomban ľészesíti a kerĺileti önkoľmányzati
fenntaľtású költségvetési szervné| alka|mazottként munkában 20, 30, 40 évet töltött
dolgozókat. Az oklevé| átadása évente töľténik iinnepélyes keretęk közott az źryazat
szakmai iinnepélyén, a jutalom kifizetése az a)-đ) pontban foglalt munkaviszony betĺiltése
napjan esedékes. A munkavállalónak a törzsgźltda jutalom bruttó ĺisszege a mindenkori
költségvetési torvényben meghataľozottkoza|ka|mazottí illetménypót|éka|ap oÁ-a:

a.) 20 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 220 Yo-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 420 oÁ-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén azilletménypótlékalap 620Yo-a'

đ.) 50 éves munkaviszony esetén azi||etménypótlékalap 750%o-a.

3/A.) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése vagy a fenntaľtó döntése folytan
bekĺivetkező olyan váItozás esetén, ha a munkáItatő egészevagy egy része aKjt.hatalya
aIá tartoző munkáltatóhoz kerůil (ogutódlás), és az ott foglalkoztatott kciztisztviselők
jogviszonya kĺjzalkalmazottijogviszonnyá alakul ái, atorzsgarda jutalom összegét az
átadást mege|óző jogviszonyara irĺĺnyadó szabályok szeńnt kell megállapítani, ha az a
ko za|ka|mazottr a nénl e kedvezőbb.

A 3/A.) pont alkalmazźsálbant&zsgźnda jutalom alatt, hűségiutalmat is éľteni kell.

Az |.), 3.)' 3lA.) pontokban foglaltakľa az önkormźnyzat a fedezetęt a költségvetési szerv
költségvetésében biztosítj a.

il. TERMESZETBENI JUTTATÁSoK

].) Üdt;lasr khetőség

Az tjnkormőnyzat üdülési lehetőséget biztosít az cinkorményzat tidĹilőiben a Józsefuĺĺrosi
Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Kĺizhasznú Nonprofit Kft. i:z|eti tevében elfogadott téľítési díj
ellenében.



2.) Utazósi lredvezmények

A munkába jarással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési kĺiltség megtéľítésére
vonatkozóan a munkába jarással kapcsolatos utazási költségtérítésľől szóló 39l20l0. (II.26.)
Koľm. ľendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetériajuttatás

Az aďott évi ĺinkorményzat költségvetéséről szóló önkoľmányzati rendelet szerint. A cafetéria
rendszeľt az intézmény szabáIy ozza.

4.) A képernyő előtti munlravégzés

A képeľnyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiľől szóló
50/|999. (xI. 3.) EüM rendelet szerint kelleljĺĺľni.

A 2., 3., 4. pontban foglaltakľa a fedezetet az önkormányzat a kĺiltségvetési szetv
kö ltsé gveté s éb en bizto sitj a.

zÁnĺ.nÉr
1.) Jelen szabályzat2015. ápľilis l-jén lép hatáIyba, ezze| egyidejiileg a Képviselő-testtilet

246l20t4. (xII.04.) szźlmil batźrozatźxal elfogadott Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi onkormĺínyzat źita| fenntaľtott intézĺnényekben alkalmazottíjogviszonyban
foglalkoztatottdolgozók juttatásiszabá|yzathatá|yátveszti.

2.) A szabźiyzatot Budapest Főváros VIII. keľület Józsefulírosi onkormanyzat Képviselő-
testülete . . . . . . l20 I 5 . (III. 1 9. ) szźlmí határozatával elfo gadta.

3.) A SzabályzatI.3.) pontja kiteľjed a20|3.januaľ 0l. napjától állami fenntartásban, de a
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkoľměnyzat miĺködtetésében lévő iskolak
pedagógusaira is, amennyiben a Képviselő-testület a szfüséges fedezetet kĺĺltségvetési
rendeletébenbiztosítja.

4.) Budapest,20|5. máľcius ....

fenntartói oldal
Budapest Fővaľos VIII. kerület

Józsefu aro si Önkoľmányzat
dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

érdekképviseleti oldal
Bölcsődei Dolgozók

Demokľatikus Szakszervezete
képviseli : Mile-Kiľály Beatrix

érdekképviseleti oldal



Előterj esztés łtr számú melléklet

Együttműködési Megállapodás
parkolás üzemeltetési feladatok e|Látásźĺa

1. szźtműmódosítása

amely létľejött egyrésnőL:
Budapest Főváľos Onkoľmányzata (IO52 Budapest Vaľoshĺĺz u. 9-11., képviseli: Tarlós
Istvĺĺn fbpolgáľmester, a továbbiakban: Fővĺĺľosi Önkoľmanyzat),

másrészről:
Budapest Főváľos VIII. kerůĺlet JĺĎzsefuáľosi onkormányzat (1082 Budapest Baľoss utca
63-67., képviseli: Dľ. Kocsis l:|ĺílźúé polgaľmester, a továbbiakban: VIII. kerĹileti

onkormán yzat, v agy Kerületi onkoľmlínyzat),

(Fővaľosi onkoľmanyzat és VIII. keľĹileti onkormźnyzat külön-kĺilön említve Fél, együttesen

Felek) között az a|u|ított helyen és időben, az a|ábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1.) Felek megáIlapítják, hogy 2013. június 28. napjan hatáĺozatlan időre szóló

Együttmfüödési Megállapodást kcittĺttek a parkolás iizemeltetési feladatok e||átásźlra. Felek

rögzítik' hogy jelen Móđosítás az EgyĹittműködési Megállapodás 1. számu módosítása a

következők szeľint.

2.) Felek rogzítik,hogy az 1. sz. Módosítás indoka, hogy a VIII. kerületi onkoľmányzat

441201'5. ([.19.) szźlmű döntése alapjźtn a jelenlegi szolgźitatő a Jőzsefvárosi Parkolás-

iizemeltetési Szolgálatot2015. maľcius 31. napjávaljogutód nélktil megsziinteti, és a helyi

közutakon, a helyi onkormĺĺnyzat fulajdonában áIIő közforgalom elől el nem zźrt

magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb közterĹileteken közuti jáľmúvel tĺjrténő

vźrakozási (paľkolási) közfeladatot 2015. április 01. napjától a KISFALU Józsefuarosi

Y agy ongazdálko dó Korlátolt Felelő s sé grĺ Társ aság |átj a e|.

Keľületi onkoľmanyzat ennek megfelelően tźtjékoztatja a Fovárosi onkormźnyzatot, hogy

Magyarorsztryhe|yi önkoľmányzatairő| szőLő 201l. évi CLX)oilX töľvény 16lA. $-a szerinti

szolgríltató (KISFALU Józsefulíľosi Vagyongazdalkodő Korlátolt Felelősségú Taľsaság

(Rcividített elnevezés: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u.2., cégegyzékszám:

Cg. 01-09-265463, statisztikai számjel: 10857119-6832-113-01, adőszźm: 108571|9-2-42,

képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezeto igazgató) útjan 20|5. április 01. napjátó| |źtja eI a

szo|gźitatás i fel adatokat.



Előterjesztés { számú melléklet

3.) Felek rogzítik, hogy az I. 2. pontban

Együttműkĺidési Megállapodás I.1.) pontjanak

mellékletet az alźbbiak szerint.

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
VIII. kerületi Önkormánvzat

kĺivetkeztében sztikséges módosítaru az

utolsó bekezdését és a 4. és 5. szźtmĹl

Tarlós István
Főpolgármester megbízásából
Dr. Szeneczey Balázs
főpol gáľmester-helyettes
Fővĺáľosi Otlkormány zat

il. EgyůittműködésĺMegállapodásmĺídosítása

1.) Felek rogzítik,hogy az EgyĹittmfüödési Megállapodás I.l.) pont utolsó bekezdésének

helyébe aza|ábbi|ép:

,, A jelen Megállapodás I.l. pontjában megjelalt ingatlanokon a parkalás-üzemeltetési

feladatolrat a VIII. kerületi onkormányzat személyesen, vagl az Mötv. 16/A. s-a szerinti

szolgáltató útján láthatja el, Felek rögzítik, hogl a parkolás-üzemeltetési feladatolrnt a VIII'

kerületi onlrormányzat területén _ ide értve a jelen Megállapodással érintett férőhelyeket ts -

a Kerijleti onkarmányzat dÓntése alapján Mötý. 16/A $-a szerinti szolgáltató - aki jelenleg a

KISFALU Józsefvárosi Vagłongazdálkodó Korlótolt Felelősség{Í Társaság - látja majd el.',

2.) Felek rogzitik, hogy az Egyiittmfü<idési Megállapodás 4. számí melléklete helyében

jelen módosítás 1. szánűmelléklete lép.

3.) Felek rogzitik'hogy az Egyiittmtĺködési Megállapodás 5. szźtmű melléklete helyében

jelen módosítés2. számú melléklete lép.

4.) Felek rogzitik, hogy jelen Módosítás 201.5. ápľilis 01. napjrán |ép hata|yba' és a

módosítással nem érintett pontok vźůtozat|anll maradnak hatályban.

Budapest,2015.



Előterjesztés {. számú melléklet

Pénzügyi ellenj egyzés t v égezte: P énziigy i el lenj egyzé s t v é gezte :

Páris Gyuláné veľő Tibor
pénzügyi igyosztźůyvezetó pénzngyi ťoosztźiyvezető
Bp.... Bp.

Jogi szempontból ellenje Đĺzem:.

Rimán Edina ťojegynmegbízásźtbő|
jegyző Dr. Bondar Klara

a|jegyző

Mellékletek:
1 . szźmű melléklet: Meghatalma zás szátm|a kibocsátásrára
2. száłmű me|léklet: Meghatalmazás pőtdĹj éľvényesítéséľe



Egyĺittmfüödési Megállapodás 1. számú módosítas l. sztlmű melléklet, ame|y az Együttmiĺködési Megállapodás 4.
szĺmú melléklete

MEGHATALMAZAS

szá m la ki bocsátási köte Iezettség teljes ítésére

A Magyarország he|yi önkormányzatairól szó|ó 2011. évi CLXXX|X. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január
1. napján hatá|yba |épett 23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerint a parko|ás-üzemeltetés e||átása a KerÜ|eti
önkormányzatok, míg az Mötv. 23. s (4) bekezdés 1-0. pontja értelmében a főváros terü|etén a parkolás
fe|téteIrendszerének kia|akítása 2013. január 01. napjátó| a Fővárosi tnkormányzat fe|adata. Figye|emmel arra,
hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rende|kezései érte|mében a Fővárosi onkormányzat a Fővárosban
parko|ás-üzemeltetési fe|adatot nem |áthat eL íev Budapest Főváros V||l. Kerü|et onkormányzata
(továbbiakban: Kerü|eti onkormányzat) közigazgatási tertiletén fekvő, de a Fővárosĺ önkormányzat
tu|ajdonában á||ó kĺjzúti várakozóhelyek üzeme|tetését 2013. január 1. napjától a Kerü|eti onkormányzatvégzi,
melynek kereteit az érintett onkormányzatok - figye|emmel a közúti koz|ekedésrő| szó|ó 1988. évi |. törvény
(továbbiakban Kktv.) 9/D. s (2)-(7) bekezdéseire is - Egyiittműködési Megál|apodás keretében szabá|yozták.

A Kerü|eti tnkormányzat a közigazgatási terü|etén |évő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában á||ó közúti
várakozóhe]yek üzeme|tetését, figyelemme| az Mötv. 16lA. $.ára is, a KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó
Kor|áto|t Felelősségű Társaság útján |átja el.

A fentiekre tekintetteI a|u|írott
Budapest Főváros önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: L5735636-2-4L,
KSH szám: L5735636-84LL-32L.D1', képviseli: Tar|ós lstván főpo|gármester), mint Meghata|mazó az általános
forgalmi adóró| szőlő2oo7. évi CXXV||. tv. 160-162. 9-ainak megfe|e|ően ezúton je|en okiratban 2015. április 1.

napjátó| meghataImazom a

KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Fe|elősségíí Társaságot (Rövidített e|nevezés: Kisfa|u Kft.,

székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u' 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-265463, statisztikai számjel: 10857119-6832-
113-01, adószám: Lo857I19-2-42, képvise|i: dr. Pesti |vett tigyvezető igazgató) hogy a Budapest Főváros V|||.

kerü|et onkormányzata terü|etén a Fővárosi önkormányzat nevében és javára beszedett parko|ási bevéte|,
i||etve parkolási szo|gáltatás tekintetében a számlaadási köte|ezettségnek a Fővárosi onkormányzat nevében és
he|yett kizáró|agosan eleget tegyen, a szo|gáltatásról időről időre kiá|lítandó szám|át he|yettem és nevemben
á||ítsa ki.

Figyelemme| az Afa tv. 160.5 (3) bekezdésében fogla|takra a Meghatalmazó k.lje|enti és szavatolja, hogy a
szo|gáltatásokkal kapcsolatos szám|a kiál|ítási kötelezettségét maga nem te|jesíti, i|lető|eg arra harmadik
szemé|ynek további meghataImazást nem ad.

A meghatalmazás visszavonásig, il|etve a Fe|ek e|térő megá|lapodásáig hatá|yos'

Budapest, 2oI5' ápri|is ,,.....,,

Fővárosi onkormányzat, MeghataImazó
Tarlós |stván főpolgármester megbízásából
Képviseli: Dr. Szeneczey Ba|ázs főpo|gármester-helyettes

Meghata Imazást e|fogadom :

Kisfalu Kft., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti |vett

Láttam:

Sárádi Ká|mánné dr.,
Íőjegyző



Együttmfütidési Megállapodás l. számú módosítás 2. szĺmú melléklet' amely az Együttműködési Megállapodás 5.
számú melléklęte

MEGHATAIMAZÁS

pótdíj érVényesítésére

A Magyarország he|yi önkormányzatairó| sző|ő 2oLL. évi CLXXX|X. törvény {a továbbiakban: Mötv.) 2013. január
1. napján hatályba |épett 23. 5 (5) bekezdés 3. pontja szerint a parko|ás-üzeme|tetés e||átása a Kerü|eti
onkormányzatok, míg az Motv.23' 5 (4) hekezcJés 10' pclntja érte|mében a főváros terÍiletén a parko|ás
fe|téte|rendszerének kia|akítása 201.3' január 01' napjától a Fővárosi onkormányzat fe|adata. Figye|emmel arra,
hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rende|kezései értelmében a Fővárosi önkormányzat a Fővárosban
parko|ás-üzeme|tetési fe|adatot nem |áthat el, ígv Budapest Főváros V||l. Kerü|et önkormányzata
(továbbiakban: Kerü|eti önkormányzat) közigazgatási terü|etén fekvő, de a Fővárosi onkormányzat
tulajdonában ál|ó közrlti várakozóhe|yek üzeme|tetését 2013. január 1. napjátó| a Kerületi onkormányzatvégzi,
me|ynek kereteit az érintett önkormányzatok - figyelemmel a közrjti köz|ekedésrő| szóló 1988. évi |. törvény
(továbbiakban Kktv.) 9/D. s Q)-ę,) bekezdéseire is - Együttműködési Megállapodás keretében szabá|yozták.

A Kerületi Önkormányzat aközigazgatási terü|etén |évő, de a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában ál|ó kozúti
várakozóhelyek üzeme|tetését, figye|emmel az Motv. 16lA. $-ára is, a K|SFALU Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó
Korláto]t Fele|ősségű Társaság útján látja e|.

A fentiekre tekintettel aIu|írott
Budapest Főváros onkormányzata (székhe|y: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: L57g56g6-2.
41, KsH szám: L5735636-8411-32L-DL, képvise|i: Tarlós lstván főpo|gármester), mint Meghata|mazó
ezúton je|en okiratban 2013. jú|ius 01' napjától meghataImazom a

KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kor|áto|t Felelősségű Társaságot (Rövidített e|nevezés: Kisfa|u Kft.,
székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u,2', cégjegyzékszám: Cg. 01-09-265463, statisztikai számjel: 1.0857119-6832-
1.].3.01, adószám: L0857LL9-2.42, képviseli: dr. Pesti |vett ügyvezető igazgató), hogy Budapest Főváros V|l|.

Kerület onkormányzata terü|etén, a Főváros tulajdonában á||ó férőhe|yekke| összefüggésben fe|merü|ő pótdíj-
események tekintetében a parkolási díj és pótdíj (ide értve a pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcso|ódó
kamatokat, ko|tségeket is) beszedése érdekében akár fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási, VaBY egyéb
eljárásban bármely Szerv, Bíróság, vagy más Hatóság e|őtt a Fővárosi onkormányzat nevében és he|yett
e|járjon, nyi|atkozatot tegyen, iratot, pénzeszközt átvegyen, szükség esetén jogi képvlse|őt bízzon meg'

A meghataImazás visszavonásig, il|etve a Felek e|térő megá||apodásáĺg hatá|yos.

Budapest, 2015. ápriIis ....'.

Fővárosl onkormányzat, Meghatalmazó
Tar|ós |stván főpo|gármester megbízásábó|
Képviseli: Dr. Szeneczey Ba|ázs, főpolgármester-he|yettes

Meghata lmazást e|fogadom :

Kisfa lu Kft ., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti |vett

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.,
főjegyző
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Szeľződés paľkolás gazdálkodásĺ ktizszolgáltatási feladatok ellátására

Preambulum

A Budapest Fővaros VIII. kertitet Józsefuaľosi onkoľmanyzatKépvíselő-testiilete a 4412015.

(II.l9.) szźĺrlt határozata, valamint az ez-ze| összefüggő 2015. április l-jén hatályba lépő

9120|5. (II.27.) ĺinkoľmányzati ľendeletével módosított, a Budapest Józsefrrĺrosi
onkormlínyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012.

(xII.13.) önkoľmanyzati reĺdelet 3. melléklete a helyi kö'zutakon, a helyi onkormányzat
tulajdonában ál1ó kĺlzforgalom elől el nemzźtrt magrĺnutakon, valamint teľeken, parkokban és

egyéb közteľĹileteken közúti jĺírművel töľténő váľakozasi (parkolási) kiĺzszolgáItatás e||źńása,

mint kĺjzszolgáltatasi feladat ę|Iźtásźrakizĺáľólagosan az önkormźnyzat 100%-os tulajdonában

lévő KISFALU Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségú Taľsaságot

(formaváItás alatt) jelölte ki. Ezen tinkoľmĺínyzati döntések végľehajtása körében a felek az

a|ábbi taľtalmú parkolás gazdálkodási (üzemeltetési) kozszolgáItatási szerzőďést (a

továbbiakb an:,, Szerződé s,,) kötik:

I. Szeľződő felek

J eLen szer zcĺdés létrej ĺi tt e gy r észĺ ő|,

a Budapest ľ.őváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkormányzat (székhelye:1082 Budapest,

Baross u. 63-67; adőszáma: t57357|5.2.42;totzsszám:735715; bankszám|aszźlm: 14100309-

|02|3949-01000006; statisztikai szátm |57357l5-841l-32t-0l; képviseli: dr. Kocsis Máté
po l gáľmester), mint me gbiző (a továbbiakban : onkorm źľry zat),

másrészľől,

a KISFALU Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (rövidített

név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u. 2.; cégtregyzékszźurl: 0|-09-265463;
adőszátm: 108571|9-2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezető), mint Közszolgźitatő (a

továbbiakban: Kozszolgáltató) (onkormányzat ésKözszo|gźitatő a továbbiakban együttesen:

Felek) között az a|ábbíakban foglaltak szennt:

II. A paľkolás.iizemeltetés ellátásának keretei

|.) Az Önkormanyzat a tulajdonában á|lő kozterületeken a jáľművel töľténő várakozás

biztosítása cé|jábő|, az Mötv. 23.$ (5) bekezdésének 3. pontjában meghatátozott paľkolás

ĺizemeltetési fe|ađatait a kozigazgatási teľületén lévő, valamennyi tulajdonában á||ő

közlekedési célú váĺakozási közterületen (a továbbiakban: Ingatlanok) a Köszolgáltatő tltjan

|átja eI. A jelen szerződéssel parkolás iizemeltetésre átadott vźrakozőhelyek felsoľo|ásźú a
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jelen szerződés 1. szźtmí melléklete tarta|mazza. A díjťlzetési kötelezettség alá eső

váľakozási teriiletek (a továbbiakban: ťtzető parkolók) felsorolását és <jvezeti besorolását a
jármúvel vźrakozás rendjének egységes kialakításáľól, a vaľakozás díjaro| és azilzenképtelen
jáľmÍĺvek taľolasanak szabá|yozásĺáľól szóló mindenkoľ haĺĺlyos Fővlírosi ktizgyulési rendelet
(a továbbiakb an:,, P arkol ási rendelet'') tarta|mazza.

A Kĺizszolgáltatő feladat ellátási teľiilete (mfüĺidési teľĹilete) a Budapest Fővaľos VIII. keľület

Józsefu aro s kozigazgatasi teľiil ete.

2.) A Kozszo|gáItatő az Ingatlanokat kjzźrő|agosan parkolás-iizemeltetési célra veszi át,

amely Ingatlanokon jelen szeĺzőďés hatá|yba lépésének napjátő| köteles ellátni a parkolás-

tizemeltetési feladatokat.
A parkolás tizemeltetésre való ź/radás az onkormányzatĺak az Ingat|anokkal kapcsolatos

tulajdonjogát és fenntaľtói kötelezettségeit nem érinti.

3 .) Az onkoľmanyz at szavato| azért, Ilogy az ijzeme\tetésre źtađott ingatlanok az uzeme|tetés

egész ideje alatt alkalmasak a szerződésszerű hasznáIatta, azaz azokat kozteruleti ťlzeto

parkolás cé|jaru lehet hasznáIru. Ezenrcnde|kezés azonban nem korlátozza az onkormĺányzat
kózterületek hasznosítására vonatkoző' azaz a vźrakozási helyek paľkolási céltól eltéľő

hasznźĺ|atźtra való biztosításának jogát (pld: filmforgatás, rendezvény megtaľtása, építési célú
hasznźńat stb.). Ezekben az időszakokban várakozttsi díj és pótdíj nem szedhető, a

viáľakozóhelyek nem üzemelnek. A kĺizterĹilet hasznosítási jog gyakorlás tényéľől az
onkoľmányzat - az érintett parkoló férőhely(ek) megjelölésével - a paľkolási céltól eltérő

közterĹilet hasznáIat kezďő napját mege|ozóen legalább 3 nappal éľtesíti Kozszo|gá|tatőt,
kivéve az azonnal, rendkíviili beavatkozást igénylő esetekben (pl. kĺjzüzemi uzemzavat
elhaľítás).

4.) Felek rcgzítik, hogy a je|en szetződés alźtírásrínak napjrín ĺisszesen 163 db közterĹileti

díjfizet(5 féľőhelyen telepített parkolójegy-kiadó automata tizemel, és további 3 db taľtalék

paľkolójegy-kiadó automata (a továbbiakban: Automata) raL<tźľr készlet, adíjťĺzetó féľőhelyek

szćlmaa paľkolás üzemeltetésbe bevont teľĹileteken jelenleg összesen 7577 db.

5.) Az Önkormanyzat kötelezettséget vállal aľra, hogy a paľkolás-üzemeltetési kĺlzfeladatok

ęllátása céljából, a jelen szerzódés 2. sz. mellékletében felsorolt leltar szeľinti parkolás

gazđá|kodási eszközöket (Automaták, PDA-k, stb.) és a 3 5217 l N I, 3 5217 l N3, 3 52|7 / N 4'

352|7lNI6 |ltsz., teľmészetben a Német u. |7-|9. szźm alatti ingatlanon belüli parkolás-

üzemeltetési tevékenységet biztosító helyiségcsopoľtot e kĺizfeladat e||źĺásźůloz a

Kozszolgźitató ingyenesen a hasznáIatźba adja azzaI, hogy ezen eszközök karbantartásával,

tizemeltetésével kapcsolatosan a KözszolgźL|tatő költségelsziímolásra je|en szerződés szerint
jogosult.

A Kozszolga|tatő kĺitelezettséget vállal minden további, a jelen szerzodésben meghataľozott

parkolás-üzemeltetési feladat e||átásźůloz szfüséges eszköz és erőfoĺrás biztosításara.
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6.) Az onkoľmanyzat szavato| azért,hogy az Automaták a Kozszolgá|tatő részéte töľténő

biľtokbaadás napjan szeľződésszerll haszná|atra alkalmasak, iizemképesek, így azohka| a

parkolás-iizemeltetési tevékenység 20|5. ápńlis 01. napjával megkezdhető, folytatható. Az
Automatfü és a 2. sz' mellék]etben felsorolt Leltétt szennti paľkolás-tŁemeltetési eszközök

birtokba adásáról jegyzőkönyv késziil.

III. A Kőzszo|gáltató fe|adatai

1.) A Kĺizszo|gźitatő köteles a Budapest Fővaľos VIII. keľületének kozígazgatási teľĹiletén a

Paľkolási ľendeletben foglaltaknak megfelelően a paĺkolással kapcsolatos forgalomtechnikai

eszkcizöket üzemeltetni, valamint a vfuakozás idejét, módját je|zo t$ közlekedési jelzíĺtáblźk

elhelyezéséről és az útburkolati j elek felfestéséről gondoskodni.

2.) A Kozszo|gźltatő a paľkolás-üzemeltetés keretében ktilĺĺnöseÍI az alábbi feladatok

e||átźsáĺa kĺjteles:

. az egységes paľkolás-szabá|yozźs ftĺvarosi bevezetésével a teľület jellegéhez igazođő
paľkolással , a szabá|yta|an parkolások visszaszoĺtźsźľra, a kömyezeti árta\mak csökkentésére;

. aťlzetóvaľakozóhelyeküzemeltetésére;

. aközteľĺiletésszenĺbbpaľkolásicélúfelhaszná|ásźnakmegoldásaľa;

. a szükséges forgalomtechnikai eszközcik kihelyezéséľe, időszakos ellenőrzéséľe,

szfüség szeľint módosításráľa, pőtlásálra;

. agyalogosfelületekgépjáľmúvektőlvaló fe|szabadítźsźtra;

. a várakozási övezetek területén a Parlrolósi ľendeletben meghatátozoĺI díjfizetési

feltételekkel történő vfuakozás ellenőrzésére;
. az onkoľmanyzatot megillető, a közuti ktjzlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a

továbbiakban: Kktv.) szerinti - Paľkolási rendęletben szabáIyozott mértékrĺ - várakozźtsi díj és

pótdíj beszeđéséľe és behajtásáĺa;
o a paĺkolás tizemeltetéséhez és fejlesztéséhez szfüséges eszktizcik beszerzésének

technikai előkészítés ére, az t$ benńźnások szakmai vélemény ezéséte;

. a hasznáIatra átvett eszkö'zö,k, igy kĺilönösen az Automatłák (többek kĺizĺitt
zźrszerkezet), gépjaÍm(i-á1,1omány tizemeltetésére, fenntaľtásara és karbariartására,

kellékanyagok pótlásának e|Iátásáta, valamint az automatagyáľtókkal, az alkatrész

utánpótlással kapcsolatos feladatok e||átásźra;

o ügyfé|szo|gźiatműködtetésére, akapcsolódó kommunikációs feladatok eLJrźĺásźna;

. a foľgalomtechnikai tervek jogszabályban előíľt időpontokban meghatározott,
rendszeľes felülvizsgálatźra, és a parkolás iizemeltetési feltételeknek, a jogszabályoknak
megfelelőaktva\izá|ásanakelvégzéséreéselvégeztetésére;
. a Józsefuiíľosi váĺakozási övezetekkel kapcsolatos döntések, adatfelméľés,

adatszolgáltatás előkészítésének végzésére az onkormanyzat tészére szifüséges, illetve

igényelt infoľmációk, adatok megadásával;
. a díjfizeto ĺjvezetek teľületén az Automaták telepítésére, üzemeltetéséľe,

karbarftartálsźra, javitásáľa;
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. a ďíjfĺzet(5 övezetekben a közteľĹileti parkolóhelyeket kijelĺĺlő közúti közlekedési
j e|zőtáb|akat é s útburkolati j el ek telepítésre és fenntartás aľa;

. a Józsefi'aľosi közteriileti paľkolóhelyek jogszeni hasznáIatźnak ellenőrzéséľe, a
j o go sulatlan használatok e setén a j o gszab á|yban el őíľt szankciókat a|ka|mazásźr a;

. a mobiltelefonos parkolás éľtékesítés elősegítése és mfüĺidtetése érdekében kapcsolat

taľtása a Nemzeti Mobilfizeté si Zrt.-vęI.,

o az Automatfü péľz kazettáinak iirítésére, szźilítźtsáĺa, péĺuintézetnek történő átadásźra
elismervény ellenében;
o gondoskodik az informatikai eszkozök üzemképességéről, az informatikai eszkozök által

kezelt adatok biaonságos és az onkoľmányzatá|ta|ellenőľzött és ellenőrizhető szoftverváltás,
illetve meghibásodas esetére is hozzáférhętő, valamint a vonatkoző jogszabźiyokban előín
módon v a|ő tźr o|źtsaľól ;

o a feladatellátáshoz igénybe vett éptiletľész egyszeru javításaiľó|, az ez-ze| kapcsolatos

kisebb a|kattész, egyéb eszkoz beszerzésekłől, a helyiségek rendeltetésszenĺ használratáú

elősegítő szervízeléséről;
o a közszolgáltató szęwezetén belül és más _ intézmények, iľodiík, telephelyek és egyéb

helyek kĺizött ktildemények, levelek kézbesítéséről, kisebb csomagok szźů|ításáről, illetve
kisegítői feladatokat ellátásaľól;

i . a díjfizetésbe bevont paľkolóhelyek és a kedvezményt biztosító jogosultságok

ellenőrzéséľe, pótdíj kiszabásara,pőtdijazás esetén fényképfelvételek készítéséľe.

3.) A díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőľzésére, a díj- és pótdíjkĺivetelés

érvényesítésére a jármu rcndszźtmát, a természetes személy üzemben 1.artő nevét, szÍiletési

idejét és lakcímét' a nem teľmészetes személy iizemben taľtó megnevezését és székhelyének,

telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sotszźtlnź./-, a díj megfizetése esetén az

ellenőrzésig, a đíj fizetés elmulasztása esetén a dij- és pótdíjfiZetési felszólítas megktildése

céljából, a várakozźtsi díj- és pőtđijťlzetési kĺjtelezettség nem teljesítése esetén a behajtási

eljaľás céljából az e|járás befejezéséig kezeli.

Ennek érdekében feladatai kiilĺjnĺjsen a következők:
o a paľkolók üzemeltetése és ellenőrzése során keletkezett napi beéľkező dokumentumok

ikÍatása, feldolgozása, szÍikséges további intézkedések bonyolítása;
o a kimenő iratforgalom postźnźlsa;

o az igyfé|szo|gá|atźn keletkező bevételek kezelése (paľkolási pótdíj beÍizetések, paľkoló

érté|d<áÍtyákkezelése,felttiltése,szárriźů<kezelése);
o a kozérďekii bejelentésekľe szo|gźiő, telefonként tizemeltetett éslvagy hangrögzítővel
ellátott telefonvonalakon az á||ampo|gári, vagy szeľvezetek źita| aKozszo|gál|tatőhoz érkező

bejelentéseket, észľevételeket, hívások fogadása, renđszetezése' archiváIása, és azok'től, azok
jellegének fiiggvényében jelentések készitése. A személyesen érkező iigyfelek fogadása,

infoľmálása;
o telefonos ügyfelszolgá|at el|átásaés az iigyfélfolyamatok hatékony tervezése;
obeétkező segítségkérés vagy tájékoztataskérés esetén a ľendelkezéste źi1'ő és kiadható

iďoľmációnak, tájékoztatásnak aZ éľintett magánszemélyek, vagy szeĺvezetek részéte

megadása.



A Kiizszolgá|tatőjelen szeľződés köľén kíviil eső parkolás
gazdálkodási feladatellátása

A K<ĺzszolgá|tatő je|en szerződés fulajdonosi fę|hata|mazźsa a|apjźn is jogosult a Fővarosi
onkoľmányzat tulajđonában lévő varakozóhelyek üzemeltetéséľe. Ebben a körben a
Közszo|gáItató külön szeruódést köt a Fővaľosi Önkoľmanyzatta|, paľkolás gazdálkodási
feladatainak elszámolását elkĹilönítetten végzi. Vállalkozási tevékenysége keľetében vagy
szabad kapacitásĺĺnak terhére _ a szabad kapacitás fiiggvényében - más fővlíľosi kerĹilet

illetékességi terĹiletén is elláthat paľkolás-üzemeltetési feladatokat, illetve azzal osszeftiggő
ľészfeladatokat_ azonkormanyzate|őzetes jőváhagyásával - külön megallapodások alapjĺĺn.

v. A paľkolás ůizemeltetéshez átadott eszktiztik karbantaľtása, cseľéje,
pótlása

1.) Az ingyenesen használatba adott Automaták, eszközök rendeltetésszeľú hasznźiatra
alkalmas állapotban tartásáůtoz szĹikséges állagmegóvási, javítási költségeket, valamint a
parkolás-ĺizemeltetési feladat ellátását céIzó Automatákkal és eszktizökkel kapcsolatos
minden további rendkívüli és egyéb költségeket _ ideéľtve az a|katrészpótlás kĺiltségeit is _ a
jelen szerződésben foglalt költségviselési szabá|yok a|ka|mazása mellett, a tulajdonos

onkoľmányzatmegférítiaKozszolgá|tatőrészére.

2.) Abban az esetben, ha mfütidésképtelensége okín az egész Automata, egyéb eszkoz
pótlásanak, cseréjének igénye meľülne fel, úgy a pótlás sziikségességének szakmai indokaiľól
a Felek előzetesen egyeztetnek. Az Automata, egyéb eszkłizpótlása bervházásnak minősül.

3.) Felek rogzítik, hogy a Kozszo|gá|tatő az onkormanyzat tulajdonában flló teľtileteken a

ľendszeľes karbantartáls eszközszfüségletén tuli beľuhĺĺzást, felújítást annak jellegétől és

méľtékétől ftig gően kizar ő|ag a F elek kĹilön me gállap o d źsa alapj źn v é gezhet.

vI. Az Onkoľmányzat és aKözszo|gáitatől ktiziĺttĺ kapcsolattaľtás ľészletes
szabályai.

Jelen szerzoďés tekintetében kapcsolattaľtóként az onkoľmányzat dľ. Kocsi MLáté

polgrírmesteľt, illetve dr. Sara Botond alpolgáľmesteľt (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.,tel:
06|-459-22|4 fax:061-313-15-97, e-mai|: saľab@jozsefüaros.hu), aKozszol'gźůtatő részétő|

dr. Pesti Ivett ügyvezetőt, és ...... igazgatőt (1084 Budapest, Német u. |7-|9.,tel.z299.
7000' Íax.z 31'4-6563, e-mail: ...... ...) jelöli ki.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzőđés végľehajtásĺĺnak felügyeletére jelen szeľződés

VII. pontjaiban meghatźrozott elszĺímolás szabá|yszeľűségének binosítására

- az onkoľmányzatńszéro|a polgáľmester által effe afe|adatrakijeliilt személy,

IV.
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- a Kozszolgáltató részérő| az igyvezető, illetve fe|hata|mazźsa a|apjén az eÍTe a
feladatľa kij eltilt személy
jogosult.

A fentiek szerint megielölt személyek
o kĺĺtelesek a jelen szerz(5dés teljesítését, valamint a jelen szęrzłSdés szerinti elszámolás
szabét|yszeruségét felügyelni és évente legalább 1 (egy) alkalommal ellenőľizni;
o jogosultak a parkolás Ĺizemeltetési tevékenységgel kapcsolatos szeľződésekbe' szĺímlźtkba,
nyilvantaľtási rendszerekbe és bankszámlaforgalomba betekinteni, a parkolás-tiemeltetési
tevékenységből folyó bevételi és kiadási ĺjsszesítőket, valamint a folyamatban lévő peres és

végrehajtási eljaľásokat megismerni,
o kötelesek báľmelyik Fél íľásos felhívásáľa a szerződés teljesítésével kapcso|atban' a
felhívás kézÁezvéte|étó| számított 8 napon beliil írásos jelentést készíteni.

vII. A paľkolás.üzemeltetésből származő bevéte|, az e|számolás rendszeľe, a
Kiizszo|gá|tatő á|ta| e||átott feladatok ellenéľtékének meghatározása, a nyĺlvántartásĺ,

adatszo|gáltatási és elszámolási kiitelezettségek telj esítésének módj a formáj a' a
ľáfo ľdítások és nyereségek meghatáľo zńsának szempontj ai

1.) Felek rogzítik, hogy a Kktv. 9lD. $ (6) bekezdése éľtelmében az onkoľmáĺyzat
tulajdonában áIIő ťlzető közteľĹileti váĺakozőhelyek utan befolyt vźtrakozásĺ díjak és pótdíjak
(ide éľtve a pótdíjakhoz és behajtrĺsukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket, a továbbiakban:
pótdíj) az onkoľmányzatot illetik. A Közszolgá|tatő az Önkoľmányzat tulajdonában álló
fizető koaeruleti várakozőhelyek után a fulajdonos onkoľmanyzatot megillető befolyt díjakat
és pótdíjakat az onkotmźnyzatnevében, a ttibbi paľkolási bevételtől elkülönítetten szedi be és

taľtja nyilvźn a sajéú nevére megnyitott szárr:Jźn.

2.) Avárakozási đíjal<ről és pótdíjakľól az onkotmányzat nevében és felhatalmazása a|apján a

Kozszo|gźitatő bizonylatot (számla, nyugta) bocsát ki, melynek áfa tartalmźú az
onkoľmányzatťlzetimegazadóhatóság felé a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.) Felek megállapodnak abban, hogy az onkormányzat a Kĺjzszo|gá|tatő á|ta| e|Iátott

feladatok ellenértékét a3. száĺlú mellékletben foglaltak szerint áIlapítjameg.

4.) A Kktv. szerinti ellenérték meghatórozása k<jrében a felek úgy ľendelkeznek, hogy az

magában foglalja a Közszo|gáItatő felmeľült és átháľított költségeit (rófordításait) i||etve a

Kozszo|gáItatő díjál.

Az onkormányzat elismeri aKozszo|gźůtatőrukaz onkoľmányzattulajdonában á||ő várakoző
helyek üzemeltetésével, fenntaľtásával összefüggő, a3. számű melléklet szerinti költségtétel
kimutatásban feltiintetett, ténylegesen felmeľült kĺjzvetlen és kĺizvetett szükséges bruttó
költségeit.
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Az onkormányzat aKözszolgźltatő tészéte a 3. számű mellékletben részletezettek alapjan
havonta 5.088 Ft + ÁFA/hó lvfuakozőhely költséget és 1.200.000 Ft + ÁFA/hó pótdíj
éľvényesítéseként elismeľt költséget fi zet.

Felek megállapodnak, hogy a KozszoLgáItatő a fenti ellenéľtékekről havonta targyhó 1.

napjáig 2 db előlegszźmiáú. állít ki.

5.) Felek megállapodnak, hogy a Kozszo|gáitatő az onkoľmanyzat fulajdonában á|Iő

vaľakozóhelyek utan _ az elkülönitett a|szétmláta - beszedett parkolási bevételből (díj' pótdíj'
egyéb) levonja a 3.) pontban foglaltak szerinti számlźk. összegét az onkoľmźtnyzat á|ta|
teljesítés igazolással ellátott, uta|ványozott szźtmla másolatok megkiildése után. A
Kozszo|gáútatő a levonás után fennmaradó teljes összeget minden taryyhőt ktivető hónap 10.

napjźig parkolás-iizemeltetés bevétele jogcímén źttuta\ja az onkoľmźnyzat Sberbanknál
v ezetętt 1 4 1 0 0 3 0 9 - 1 021' 3 9 49 -0 1 0 0 0 0 0 6 szźmí péĺufor galmi szźrriáj źna.

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a 5.) pontban foglaltak szerinti áfutalás teljesítésére nem
keľül sor abban az esetben,haa targyhóban befolyó bruttó parkolási bevétel összege nem
haladja meg a 4.) pont szerint levonásba helyez}rető költségtételek összegét'

Ilyen esetben' a taryyhőĺapban a bevételből le nem vonható, fennmaradő szźm|ázott

költségek - amennyiben van ilyen - elszámolásźtra a következő olyan hónapban vagy
hónapokban kerül sor, amikor a bevétel összege meghaladja a szźtmlázott költségek összegét.

Ebben az esetben is minden táĺgyhćń követő hő 12, ĺapjáig adatot kell szolgáltatnl az
onkoľmrányzat nevében beszedett bevételekről és a befolyt pótdíj akról.

7.) Fetek megállapodnak, hogy amennyiben a gépjáľmű iizembentartő avárakozźlsi díjat nem
a parkolási szo|gźitatéts igénybevételének helye szerinti tulajdonos javáta, hanem a másik Fél
tulajdonát képezo területen fizeti meg (a továbbiakban: átparkolás), úgy avárakozási esemény
adatait aKözszo|gáItatő rogzíti és nyilvantĄa, az átpaľkolásokľól hat havi rendszeľességgel
bizonylatokkal, analitikáva| a|źtźtmasztott e|szźlmolástkészít, melyet az onkormźnyzattészére
továbbít, valamint az e|szánoLást az esedékes ľendes havi elszámolás keretében pénzĹigyileg
rendezi.

8.) Felek megállapodnak abban, hogy a KözszoLgźitatő minden targyhót követő hőĺap |2.
napjáig elektronikusan és írásban, a 4. szátmű melléklet szerinti és taľtalmú tételes kimutatást
küld az onkormanyzatnak a targyhónapban a teljes vĺĺľakozási díj és pótdíj bevételľől,
melyekĺől az onkormźnyzatnevében kiátlított bizonylatokat az onkormźnyzattészére átadja

9.) A Kozszo|gźitatő á|ta| k|źi|itott teljesítési igazolással együtt - szźtmláva| igazolja, hogy
tételesen milyen költségek (ľáfordítások) és hogyan keriiltek elszámolásra (szeruődés 3. sz.
melléklete). A Közszolgá|tató a kdzvetlen és közvetett valós költségeiről tételes

költségelszámolást készit, és eľről végszźm|áú állít ki. A Közszolgá|tatő első ízben 6 hónapról
állít ki végszám|źt' ezt kcivetően negyedévente. A Felek a valós költségeknek megfelelően
konigálj ák a költségelszámolásukat

A Közszolgźitatő feladate|Iátása során tĺiľekedni kdteles aľra, hogy ajelen szerződés szeľinti
kĺiltségkeretet ne lépje tul.
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10.) Felek megállapodnak, hogy a parkolással összefüggően felmeľülő elszámolás ľendszerét
minden évben legkésőbb októbeľ 30. napjáig felülvizsgálják és az adott év tapaszta|atai
a|apjźn szfüség szeľint módosíthatj ak.

11.) A Kozszo|gźůtató köteles a parkolás ágazati tizleti tervet _ jelen pontban foglaltak
figyelembe vételével - az aLábbi bontásban készíteni: anyagjellegti ráforđítások, személyi
jellegu kifizetések, éľtékcsökkenési leírás, egyéb koltség, belső szolgáltatással kapcsolatos
kĺiltségek, nettó arbevétel, egyéb bevétel, eredmény, |étszám, béľ, fejlesztések. A paľkoló
ilz|etéry tervének teljesítéséró| a Kozszolgáltató az éves beszrímoló keretében beszálno| az
onkormanyzatfelé.
A végleges ágazati ĺizleti tervet tźrgyév februaľ 28. napjáig készíti el, melynek elfogadásáról
az onkoľmźnyzat tulajdonosi jogokat gyakorló BizoÍtsága legkésőbb máľcius 3|. napjáig
dönt. A Közszo|gá|tatő az Ęazati uzIeti tervének péĺuugyi részét jelen szerződés 5. szźmtl
mellékletében foglalt taľtalomma|, az lJlzleti terv szöveges részét a jelen szęrzőđés 6. szźlmtl
mellékletét képezi5 éves jelentés taľtalmi elemeivel ĺisszhangban ktiteles elkészíteni.

l2.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kozszo|gá|tatő vezeti a paľkolás-tizemeltetési
bevételek analitikus nyi|vtntartźtsát. A Közszo|géitatő az onkoľmanyzat áItal, meghatríľozott
adattartalommal havonta, a tźthonapot kĺivető hónap 10. napjáig feladást készít - előíľt
kĺivetelések, befolyt bevételek, kĺlvetelés állomlĺny alakulása _ kĺinyvelés céljából.

13.) Jelen szerződés szerinti tevékenységgel kapcsolatos rďordítasok és nyeľeségek
meghatźrozásĺĺnakszempontjaitaszerzőđés3.sz.mellékletetarta|mazza.

vilI. Megbízás az Onkormányzatkoľábbi parkolás gazdálkodásĺ
tevékenységéből származő várhatő tĺnkoľmányzati bevételek

utĺókezeléséľe

Az onkormtnyzat a KözszolgáItatő fe|adate||átasĺának megkezdését megelozően a jelen
szeruődés szerinti kozszolgáItatási tevékenységet ktĺltségvetési szerve (Józsefuarosi Paľkolás-
üzemeltętési Szolgálat) tÍjan |átta el' A kĺiltségvetési szerv a fe|adatátadással egyidejűleg
20|5. március 3I. napjával jogutód nélkül megszíĺnik. A k<iltségvetési szerv bankszźlm|áiĺak
utókezelését az oĺtkormźnyzat megbízásábő| a szám|avezeto bałtk végzi. A feladatátađást
mege(őzően bektivetkezett parkolási eseményekkel kapcsolatos ügykezeléssel az
onkoľmanyzat megbízza a Közszo|géitatőt. Ebben a köľben a folyamatban lévő parkolási
ügyek kezelése és a maľ jogeľősen |ezárt (ogeľős fizetési meghagyás' jogerős bírói döntés) és
behajtható, illetve jogilag érvényesíthető paľkolási tigyekbő| szźltmaző követések utókezelése
jelen megbizás tárgya. Jelen szerződésben Önkoľmőnyzat megbízza Kozszo|gźitatót az
utókezelési fenti feladatok elvégzésével. Jelen megbízáshoz onkoľmanyzat az összes
sziikséges fe|hata|mazást és kiilĺjn íven megszövegezendő meghatalmazásokat Közszo|gźitatő
részére20|5. április 01. hatállyď megadja.

Ix. A szerződés ĺdőtaľtama,hatä|y a

1.) Je|enszetződés 2015. ápľilis 01. napjĺín |éphatáIybaéshatźrozatlan időtaľtamrasző|.
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2.) Je|en szerződést báľmelyik Fél rendes felmondással a naptári év utolsó napjźra
felmondhatja. A felmondást legalább harom hónappal a naptźlri év utolsó napját megelózőeĺ
közölni kella másik Féllel. A felmondźskizáľőIag írásban érvényes.

3.) A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerződés valamely
rendelkezése érvénýe|en, ez az érvénytelenség nem éľinti a szęrzódés egyéb ľendelkezéseit.
Ebben az esetben a Felek kötelezettséget vállalnak a szętzoďés olyan módosításara, arne|y az
eredetileg kitiĺzött paľkolás-üzemeltetési céljaiknak megfelel.

X. Vegyes ľendelkezések

1.) Je|en szerződés _ a Felek közĺitt töľtént egyeztetést követően _ I<lzźrő|ag írásban
módosítható.

2) A jelen szerződéssel összefüggő, onkormźnyzatot terhelő szźlmla kibocsátási
kötelezettség teljesítéséte az onkormanyzat je|en szerződés megkötésével egyidejiĺleg külön
me ghatalm azást aď a Ko zszo|gáItatőnak.

Az onkoľmźnyzat a számlakibocsátásra meghatalmazott źita| kiállított szźmlát egy másolati
példányanak tészérę töľténő megkiildését kĺjvetően ellenőrzi. Amennyiben az onkotmźnyzat
úgy ítéli meg, hogy a szźtmla nem a fent leíľtaknak megfelelően, illetőleg tévesen keľiilt
kiállításra, a szźlm|a másolati pé|dźnyźnakkézhezvéte|étól szźlmított harom munkanapon beltil
felhívja a Meghata|mazottat új, illetve módosító szźmla kibocsátásľa; ebben az esetben a

késedelem kĺivetkezményei nem a|ka|mazhatők az orkormźnyzattal szemben. A
szĺĺmlakibocsátás és az allhoz kapcsolódó feladatok e||átźlsércrt ťĺzetendo ellenéľtéket a

szo|gźitatás nyúj tása magában fo glalj a.

3.) Az Önkormanyzat jelen szerzodés a|áírásźlva| egyidejűleg meghata|mazza a

Kozszo|gźitatót, hogy az Onkormźnyzat nevében és helyett, a tulajdonában álló féľőhelyekkel

cisszefüggésben felmeľtilő pótdíj-események tekintetében, a parkolási díj és pótdíj (ide éľtve a

pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, ktiltségeket, a továbbiakban: pótdíj)

beszedése érdekében akált ťlzętési meghagyásos, peres, végrehajtźlsi, vagy egyéb eljĺĺľásban

báľmely Szeľv, Bíróság, vagy más Hatóság előtt eljaľjon, nyilatkozatot tegyen, iratot,

péĺueszközt átvegyen, szfüség esetén jogi képviselőt bízzonmeg.

4.) A jelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben Magyarorszźtg jogszabźiyai, így
különösen a Magyaroľszág helyi cinkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLX)OűX. töwény, az

á||anhźztartásról szóló f}I|. évi CXCV. töľvény, aköztlti közlekedésrő| sző|ő 1988. évi I.
törvény és a Polgĺĺri Töľvénykönyvről szőlrő 2013. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az

inányadóak.

5.) Jelen szerzóďés alźńrásźra Budapest VIII. keľület Józsefrlárosi Önkormanyzat

Képviselő-testületének .....120|5. (..'.. .) számtĺhatźrozata a|apjan kerül soľ.

Budapest, 2015. március'...
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefi KISFALU Józsefuaľosi Yagyongazdálkodó

Önkoľmanyzat képviseletében: Koľlátolt Felelősségű Tarsaság képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Ellenjegłzem Budapesten, 20]5. hó napján:

dľ. Pesti Ivett
ldlgyvezető

dr. Juharos Róbert

Juharos Üglvédi lroda



Ą. h.

Budapest Fővaĺos VIII. keľ. Józsefuárosi onkormányzatkozigazgatási teľĺiletén az 1988. évi
I. Tv. és a 3012010. (VI.4.) FKGY rendeletben foglaltaknak megfelelően az a|ébbi,
Józsefuaľosi onkormanyzat tulajdonában á||ő, közteľtileteken ta|áIhatő Józsefuaľos
töľzsvagyonźůloz tartoző _ díjfizető övezetbe soľolt és üzemeltetett paľkolóhelyek száma. A
tźh|azatokban szerepelő közterĹileti parkolóhelyek a KRESZ 17.$. (1.) e/2.) szeint' valamint
útbwkolati jelekkel, illetőleg mÍitargyakkal kerültek kijelölésre, és elkiilönítésre.

3081 zóna
Házszám L265

férőhelyeIső utolsó
Pál u. 2 8 18

I 7 18

Csepreghy u. f 6 1_8

L 5 18

Mária u. 2 58 53

L 43 7f
Szentkirálvi u. 2 48 90

L 53 94

Reviczky u. 2 8 8

t LL 10

Múzeum u. 2 6 T6

T L9 16

Krúdy Gy. u. 2 22 18

L 19 f6
Horánszkv u. 2 26 28

Bródv S. u. f 48 64

t 27 62

Gutenbere t 2 6 t4
L 5 6

Békési u. 2 2 I
1. 5 L2

Kö|csev u. 2 6 12

t 1 4

Puskin u. f 24 38

L 21 36

Trefort u. f I 74

L 7 14

Vas u. 2 18 44

7 2t 50

Kőfaragó u. 2 16 10

1 T7 L2

Gyu|ai Pál u. 2 t6 20



T 13 18

Scheiber Sándor u. t 5 L0

Stahlv u. 2 14 30

L L7 34

Márkus E. u. 2 4 18

L 3 28

SomogVi B. u. f 26 48

L 2t 48

Rökk Sz. u. z L6 36

L 23 36

Otpacsirta u. 2 4 8

L 5 8

Lőrinc Pap tér 2 4 4

Kis Sa|étrom u. 2 2 8

L L 8

3082 zóna
Házszám 495

férőhelyelső utoIsó
Csokonay u. 2 L6 t2

I 5 25

Bacsó B. u. 2 24 33

1 27 5

Bérkocsis u. 10 fo 16

Vásár u. 2 4 10

L L 2

Déri M. u. 2 2 8

t 3 8

Sa|étrom u. 2 L2 26

L 9 22

Kis Sa|étrom u. 4 4 10

3 5 8

József u. 2 24 L9

L 25 36

Rieó u. 2 L6 t9
L 5 26

Kisfaludv u. 4 42 53

t 39 40

Nap u. 2 10 L6

L 9 16

Práter u. T 9 20



Harminckettesek tere 2 6 1

L 7 L9

Német u. f LĄ 25

t 13 20

3083 zőna
Házszám 630

férőhelyelső utolsó
Bezerédi u. 2 18 54

L 2L 4L

Kiss József u. 2 20 103

I 2L 53

Szilásvi u. 2 6 27

L 5 25

Luther u. 2 6 53

L 3 fI
Kenvérmező u. 2 I 33

t 5 f6
Berzsenyi u. 2 8 39

Ĺ 7 29

Légszesz u. 2 I 30

! Ĺ 27

Népszínház u. Ĺ2 28 47

Ĺ 31 22

3084 zőna
Házszám 925

férőhelyeIső utolsó
József u. 26 56 4L

2L 6T 46

Vís u' 2 38 50

L 43 L4

Tolnai L. u. 2 46 26

L 43 4L

Fecske u. 2 40 32

L 43 fL
Auróra u. 2 36 40

t 47 35

Bérkocsis u. 25 4L 37

Déri M. u. 4 18 60

5 23 50

Német u. 2 fo 15



T 27 10

Or u. 2 L2 zo
T 9 19

Lovassv László u. t 7 r_8

Tavaszmező u. L 2L L6

Szűzu. L LT 27

Horváth Mihálv tér L t 18

10 18 3f
LT t7 65

Kisstáció u. 2 L2 10

L 15 15

Vaidahunvad u. 2 20 24

L L9 25

Nap u. 2 30 27

Futó u. t 2L 2

Mosonyi u. 2 L2 60

1 7 fo
Festetics u. 2 6 15

3085 zőna
Házszám 1035

férőhe!yelső utolsó
Fiumei út 2 L4 28

L 25 135

Gáz|áne u. f 4 35

L 7 T4

ll. János Pál Pápa tér 2 28 200
t 27 209

Vay A. u. f 8 20

T 7 L9

Kun u. 2 L2 35

L 13 44

Alföldi u. f 20 46

7 15 4t
Do|oeház u. 2 t2 2L

1 5 17

Népszínház u. 30 46 40

33 59 43

Te|eki Lász!ó tér 1.6 24 48

L5 25 40



3086 zőna
Házszám

LLaO
férőhelyelső utoIsó

Apáthv lstván u. 2 I 16

T t T6

Baross u. 70 96 f6
7I 89 35

Bókav János u. 22 52 40

31 47 f6
Futó u. 23 57 18

Hock János u. L 13 L6

Koszorú u. 2 3f LI
Leonardo Da Vinci köz 2 10 50

Leonardo Da Vinci u. 2 42 39

L 4L 55

Magdolna u. L LT 24

2 8 2L

Mátyás tér L L7 38

Nagv Fuvaros u. 2 28 31

L 27 24

NaeWemplom u. 2 36 24

Nap u. L2 42 27

LT 4t 80

Práter u' L2 50 47

LI 57 46

Szieonv u. 2 38 150

L 47 180

lomo u. 2 30 T6

L 19 32

Vaidahunyad u. f 58 L2

Vasas kciz t 3 10

2 4 10

3087 zőna
Házszám 2LO7

férőhelyelső utoIsó
Apáthv lstván u. 9 7L L6

Balassa u. 2 6 15

L LI 0

Baross u. 98 L34 770

9L 135 120

Bauer 5ándor u. 2 L6 39



t L9 8

Csobánc u. 2 L4 f4
L IL 27

Dankó u. 2 44 28

L 35 55

Fűvészkert u. 24 30 27

f5 33 26

Homok u. 2 L2 L2

t TT 0

II|és u. 2 40 74

L 25 6f
Jázmin u. 2 18 23

I L7 48

Ká|vária tér 2 24 L34

Karácsonv Sándor u. 2 30 44

7 37 28

Kálvária u. 2 L2 22

L LL L6

Kis Fuvaros u. 2 L4 0

L 13 50

Korányi Sándor u. 2 2 29

T 3 49

Llppa u 2 4 10

t 5 L2

Losonci tér 2 L6 150

Lósv lmre u 2 6 7

1 5 8

Ludovika tér 2 6 0

L 7 0

Masdolna u. 10 32 18

13 37 18

Mo|nár Ferenc tér 2 6 18

L 5 18

Práter u. 52 6f 200

59 77 58

Szerdahelvi u. 2 20 23

L 19 29

Szeszgvár u. 2 20 2L

L t7 z4

Szigetvári u. 2 10 !7
L 9 18

TeIekitér L 13 31

lomo u. 32 64 83



2L 4L 79

Ül|ői út 78 80 65

Visi lmre u. 2 L6 28

L 15 3f



sorszam megnevezés db

42L akkumu|átor automatákban 8

454 akkumu|átor banner sbv12-70 raktár 6

623 akkumu|átor tö|tő Zebra nvomtatókhoz pda szoba 1

455 akkumu|átortöltő ĺadeserat mu|ti xs 7000 raktár 1

619 akkutö|tő abc L2I2 raktár 5

523 aszta étkező 3

5f3 aszta étkező üsvfé|szolsá |aton z
399 aszta író és táreva|ó Josász 1

474 aszta szemé|yügy 7

473 aszta szerver szoba 7

48t átadópult pda szoba 7

396 ba n kjegyvizsgá ló pé nzs zám|á|ő 1

396 ba n kieewizseáló üevfé|szo|sá |aton 1,

95 bútor (pc tartó) igazgatóhe|yettes 2

95 bútor (pc tartó) pda szoba t
95 bútor (pc tartó) szemé|vüev 3

95 bútor (pc tartó) Üsvfé|szoleá|aton 4

85 bútor adminisztrátorok 10

4T bútor isazgatóhe|vettes t
4T bútor Josász 4

79 cim kéző ügvfélszo|eá |ati vezető L

493 cipőtisztitó gép esp006 ö|töző L

458 dell scsi 146eb 15k hdd szerver 2

sgf dohá nvzóaszta I igazgató 1

447 dvd író beépítve L

331 egér lositech monitoring 1

331 esé r lositech titká rsás 2

606 étkező aszta | 102 * 1oz*7 5 étkező 72

L97 fa|i konzol fa borítássa| igazgató L

99 fa Iiszéf pénzügyi csoport L

483 fax canon ixZ10P tievfé|szo|eálati vezető 7

572 fax panasonic kx-f|613ex üevfé|szo|eá|ati vezető L

573 fax panasonic kx-f|613ex [ievfé|szo|eá|aton L

603 fax philips hfc325/5oL szemé|vügv 1

530 fényképező canon sx150is pda szoba 7

597 fényképező samsung wb150 monitoring 3

597 fényképező samsung wb150 pda szoba 7

614 fénvmáso|ó kvocera fsc5150dn monitoring 7

f90 tosas ad min jsztrátorok 1

7 toeas darline oda szoba L

290 ĺogas igazgató T

290 fogas igazgató L

290 togas Jogász L

f90 ľosas személvügv t
290 toeas titkársás L

283 |orgófoteI Jogász T

646 Forsószék Üsvfé|szo leá |aton 4

583 foteI igazgató 7

f24 gb8ipe1000mk a|ap|ap beépítve 7

J-. rn.
kisértékű

kisértékű



1,52 genius kb-06x k|aviatúra igazgatóhe|yettes 2

r52 genius kb.06x k|avĺatúra pénzÜgyi csoport L

362 gsm adapter szerver 7

443 hamutartó króm udvar 2

520 híítőszekrény beépített igazgató 7

161 hűtőszekrény el|enőri ö|töző 1

s88 hűtőszekrénv indesit étkező 2

535 hűtőszekrénv whir|pooI wme 1410 első eme|et fo|yosó 7

zL3 ig. kĺs szekrénV isazsató 7

2L7 ig. po|c Jogász 7

133 ip cop kommunikációs szoftver t
392 rp sugarzo t
385 iratmegsem m isítő Josász t
620 iratmegsemmisítő rexeI auto +100 sazdaságj vezető L

570 iratmegsem m isítő rexeI a uto +100 isazsatóhe|vettes L

577 iratmegsemmisítő rexeI auto +100 pénzüevi csoport L

62,9 iróasztal emeltpu|tos oénzüsvi csoport T

629 iróasztal emeltpu|tos pénzĹigyi csoport L

629 iróasztal emeltpu|tos pénzügyi csoport 1

629 iróasztal emeltpu|tos pénzügyi csoport 7

634 íróasztal íves gazdaságĺ vezető 1

642 íróasztal kiegészítő pénzügyi csoport 2

665 irodai munkaá||omás adminisztrátor táVmunka L

628 irodai munkaá||omás üsvfé|szo|sá|aton 1.

318 irodai szék irodákban 51

581 kanapé 2 személves isazeató 1

609 kávéfőző do|ce gusto me|odv eme|eti konyha t
406 komód fiókos ajtós zárható igazgató 7

404 komód kétajtós zárható igazgató 1

498 komód tárgva|ótermi igazgató 7

4LL komód zárható isazsató 1

607 ko nténer fiókos guru |ós 65*45*55 adminisztrátorok 7

607 konténer fiókos suru|ós 65*45x55 adm jnisztrátorok t
607 konténer fiókos gurulós 65*45*55 adminisztrátorok L

607 konténer fiókos guru|ós 65*45*55 adminisztrátorok L

607 konténer fiókos guru|ós 65*45*55 Jogász L

607 konténer fiókos guru|ós 65*45*55 titkárság 1

607 konténer fiókos guru|ós 65*45*55 titkársáe t
407 ko nté ne r gu ru |ós zárható fió kva sa |atta I isazsató h e |vettes L

407 ko nté ne r g u ru |ós zárható f ió kvasa |atta I igazgatóhe |yettes L

407 konténer guru|ós zárhatő fiókvasa|attal szerver szoba 1

407 ko nté ne r gu ru |ós zárható fió kvasa |atta I titká rsá g 7

407 konténer gurulós zá rható fiókvasa |atta | ügyfé|szo|gá |aton 7

407 ko nté ne r gu ru |ós zárhatő f ió kva sa |atta I tisvfé|szo |eá |ato n L

407 ko nté ne r g u ru |ós zárható f ió kvasa latta l üsvfé lszo lgá laton 7

407 konténer suru|ós zárhatő fiókvasa|attal üsvfé|szo|sá|aton 1

630 konténer zárható fiókós gazdasági vezető L

630 konténer zárható fiókós monitorĺng 1

630 konténer zárható fiókós pénzügyi csoport 1

630 konténer zárható fiókós pénzÜgvĺ csoport Ĺ

kisértékű

kisértékíí



630 konténer zárhatő fiókós pénzügvi csoport 7

630 konténer zárhatő fiókós pénzügvi csoport L

630 konténer zárható fiókós személvüsv L

400 konténer zárhatő su rulós monitorinP L

400 konténer zárható gurulós pénzĹievi csoport L

400 konténer zárható gurulós pénzüsvi csoport L

400 konténer zárható gurulós személvĹisv 7

400 konténer zárható su rulós személvügv 1

400 konténer zárható surulós személvlisv 7

400 ko nté n e r zárhatő su ru lós üsvfé lszo |eá |ati vezető 7

400 ko nté n e r zárhatő su ru lós üevfé lszo |sá |ati vezető 7

103 ku|cskazetta pénzügyi csoport t
416 kü|téri táb|a t
461 |aminá|ógép pénzügyi csoport T

s33 Iemezszekrény pénzügyi csoport L

432 |étra háztartási konyha tároló L

363 |ositech bi||entvűzet pda szoba L

557 mikrohul|ámú sütő gorenie e|ső eme|et folvosó L

393 mikrohul|ámú sütő |s konvha 7

4L3 mobiI nokia 2330 c|assic fekete pénzüevi csoport 7

595 mobiI nokia c2 Ĺisvfélszo|eá|aton oénzüevi csoport 2

621 mobi|telefon evo|veo strongphone oa ds műszakvezető 7

655 mobilte|efon evo|veo strongphone qa ds műszakvezető 1

532 mobiltelefon motorola defy + pda szoba I
484 mobi|te|efon motoro|a defy black független pda szoba 9

6f4 mobilte|efon nokia 106 pénzĺ.igyi csoport 19

656 mobi|te|efon nokia 130 duaI sim pénztigvicsoport LZ

6L2 mobi|te|efon samsung c10]. galaxv s4 zoom titkársáe T

5L3 mobi|telefon sa msu nq ga |axv s2 üevfélszo|sá |ati vezető t
625 mobĺ|te|efon sony d5503 21 komapkt pda szoba L

6L7 mobiltelefon sony xperia z1 pda szoba 2I
574 monitor 27 benq gw2750hI igazgató L

613 monitor 27 benq ew2760hm gazdaságivezető L

6L3 monĺtor 27 benq ew2760hm monitoring 7

364 monĺtor asus 20 titkársáe T

601 monitor beno 22 GW2250m oénzüevi csoport 7

380 monitor de|| 24'' pénzügyi csoport 1

6Lt monitor |cd 28 |ed samsung t28c570ew igazgató 7

76 ms windows xp prof te|epítve t
36 ms windows xp szoftver teIepítve L

156 ms windows xp te|epítve 3

66f munkaál|omás monitoring 1

66L munkaá||omás monitoring L

660 munkaá|lomás monitoring 1

6s9 munkaá||omás pda szoba T

627 m unkaá lIomás win7profoffice2013 ügvfélszolgá |aton 7

626 m u n kaá | |omás win7profoffĺce2013 üevfé|szo|eálaton L

663 m un kaá | lo más win7profoffice2013business ieazgatóhe|vettes L

66Ą m unkaá ||omás win7orofoffice2013 business szerver szoba 1

64L m unkaaszta I igazgatóhe|Vettes 2

kisértékű

kisértékű



189 nero 7 premĺum szoftVer te|epítve t
29L nero program te|epítve I
45 nero szoftver te|epítve T

190 nokia kézné|kü|i autóskész|et ck-].w beépítve I
654 nyomtató canon i11600 adminisztrátorok L

65f nyomtató canon i-sensvs mf8540cdn színes gazdasági vezető t
529 nyomtató epson |xLI70 mátrix pénzügyi csoport L

538 nyomtató hp2055 adminisztrátorok L

s28 nyomtató kyocera fsc5100dn Jogász L

650 nyomtató kyocera fsc5150dn színes igazgatóhe|yettes L

384 nvomtato kvocera pénzüevi csoport L

568 nvomtató oki b40].d mono |aser igazeatóhe|vettes 7

569 nvomtató oki b40ld mono laser üevfé|szo|sá|aton 1

651 nvomtató samsunP m|-2825nd |aser pénzügvi csoport 7

537 nvomtató zebra rw-400 tö|tővel pda szoba L6

622 nyomtató zebra rw42o bIuetooth 2.0 monitoring 2

622 nvomtató zebra rwłfo bIuetooth 2.0 oda szoba 13

s80 ö|tözőszekrény e||enőri o|toző 30
402 ö|tözőszekrény e||enőri o|toző 10

402 ö|tĺjzőszekrény monitoring T

zLt ö|tözőszekrénv női o|toző 2

402 ö|tĺjzőszekrénv pda szoba 2

575 pa|ackprés pénzügyĺ csoport L

534 pá ncé|szekrénv szerver szoba L

105 oénzeskazetta üsvfé|szo|sá |at L

2L5 po|c sazdaságĺ iroda pénzüsvi csoDort L

644 po|c technikai |eíró pda szoba 2

radĺx e||enőrző készü|ék 5

39 rádiósmagnó beépítve L

298 ram nrZ beépítve L

306 ruhafosas sazdasási vezető L

306 ru hafoeas isazsatóhe|vettes L

306 ruhafogas pénzüevi csoport t
610 samsung gt-n9005 ga|axy note 3 tö|tő igazgató L

579 sarokcsiszo|ó aeg ws L2-L25 xe raktár 7

479 satu asztali 205mmes ansol raktár t
478 satupad 1m-es raktár 7

6L5 scanner epson et-1500 admĺnisztrátorok 7

61s scanner epson st-1500 pénzüsvi csoport 1

395 skoda octavia gumĺ felni raktár 3

338 sw off 2007 smal| te|epítve I
501 sza|agfĹiegönv 145*280 monitoring 2

502 sza|agfüsgönv 153*280 titkársáe T

s00 sza |asfüesönv 1.65* 280 szemé|vügv L

499 szalagfüesönv 170*306 adm inisztrátorok !
503 szaIasfÜesönv 170*306 üsvfélszo|sá|atlisazsató 10

649 számítógép irodai munkaá||omás monitoring L

648 szá m ítógép irodai m u nkaá||omás pénzügyi csoport 7

604 szá m ítóeé pta rtó e u ru |ó s 54* 27 * LI a d m in isztráto rok T

604 szá m ítóeé pta rtó gu ru |ós 54* 27 * tL ad m i nisztráto ro k 7

kisértékű

kisértékű



604 szá m ítógépta rtó gu ru |ó s 54* 27 * LI titká rság 1

631 számítóeéptartó guru|ós monitorĺng t
63L számítóséptartó guru|ós pénziigvi csoport T

631_ számítóséptartó suru|ós pénzüsvi csoport t
631 számítóséptartó suru|ós pénzügvi csoport t
63L számítóeéptartó euru|ós pénzügvi csoport t
40t számítóséptartó kocsi guru|ós isazgató t
407 számítóeéptartó kocsí suru|ós monitoring T

401 számítóeéptartó kocsĺ euru|ós titkársás t
407 számítóséptartó kocsi guru|ós üevfélszoleá|aton t
43L szá mo|ósép isazsatóhe |vettes z
431 számo|óeép monitorins 2

4ZO szék foreó adminisztrátorok 2

4fo szék forgó gazdasági vezető z
420 szék forgó igazgatóhe|yettes Ĺ

4ZO szék forgó pénzügyĺ csoport 2

4fo szék forgó pénzügyĺ csoport t
420 szék foreó szemé|vügv 3

4fo szék forgó titkársáe 2

482 szék irodai tokvo pénzügvi csoport 2

577 szék Iucia irodákban 88

425 szék üevfé| üevfé|szo|eá |aton 20

524 szekrénv 2 aĺtós o|tözői ieazeató L

636 szekrénv fiókos gazdasági vezető 7

2L8 szekrény igazgatóhe|yettes 6

635 szekrény irattartó pénzügyi csoport 6

63f szekrénv irattartó pénzügvi csoport 6

633 szekrénv irattartó pénzügvi csoport 2

403 szekrénv irattartó zárható eazdasási vezető L

405 sze kré nv i ratta rtó zárhatő iga zgatóhe |vettes 3

403 szekrénV irattartó zárható Jogász 7

403 szekrény iratta rtó zárhatő monitoring 2

403 szekrény irattartó zárható pénzügyi csoport 7

637 szekrény irattartó zárható pénzügyi csoport előtt 6

403 szekrénv rattartó zárható pénzszámlá|ó 1

403 szekrénv ratta rtó zárható ĺisvfé |szo |sá |ato n 1

638 szekrénv rattartós zárható pénzüevi csoport 12

487 szekrény po|cos 150*40*80 pda szoba L

487 szekrény po|cos ].50*40*80 szemé|yügy L

452 szekrény szemé|yügyi gazdasági vezető 1

643 szekrénv technikai eszköztartó monitoring t
643 szekrény technikai eszkoztartó pda szoba 6

459 szekrénv tisztitószer szerszám táro|ó konvha tároló 4
4tf szekrény tieyfé|szo|sá |ati vezető 6

480 szerszámoskocsi zárható raktár 7

653 szerver szekrény szerver szoba 7

490 táblagép samsung tab|et igazgató L

640 tárgva|óasztaI kerek gazdasási vezető L

556 te|efon panasonic üevfé|szo|eá|ati vezető L

647 tűzoltókészü|ék p6 por Ĺigyfélszo|gá|aton 4

kisértékű

kisértékű



239 tűzo|tókészü|ék ra ktá r/emeIet z
639 ügyfélpult ügyfé|szolgá|aton f
381 rlenti|átor ad minisztrátorok 1

286 uénusz asztaI titkársáe t
3s8 uénusz íróasztal titkársáe 1

343 vénusz íróasztal titkársás 1

285 vénusz szekrény igazgatóhe|yettes L

f87 yénusz toronV igazsatóhe|vettes L

430 vírisírtó program mcafee 26

464 vízforra|ő bf260 eme|eti konvha L

zo4 vona Ikód olvasó la bau |s-300 ad minisztrátorok 1

204 vonalkód olvasó labau |s-300 üevfé|szo|eá|ati vezető 1

fo4 vonalkód olvasó labau |s-300 üsvfé|szo|eálaton 2

337 win wista business te|epítve T

kisértékű

kisértékű



2015
db JR. Szám Helyszín EME szám Típus

1 101 Puskin u. 11-13. Tii.ä08t stcuRo
2 102 Puskin u. 5-7. 3081 SICURO

3 103 Otpacsirta u. 3. lffiŁs.ogr stcuRo
4 104 Trefort u. 6-8. l 

1l.. 'Sogr srcuRo
5 105 Bródv S. u. 20. H gogr SICURO

6 106 Múzeum u. 17. lffiHigoer SICURO

7 107 Reviczkv u' 4ĺa. ,..'..iosĺ SICURO

8 108 Szentkirálvl u.4. éj,*..po&Ĺ stcuRo
9 109 Szentkirálvi u. 16. .,"gosĺ stcuRo

10 110 Szentkirálvi u.25lb. .'gogr srcuRo
LT 111 Szentkirá|vi u' 32lb i.' :. 3oaĺ SICURO

L2 112 Mikszáth K' t. 6. ':'3081 stcuRo
L3 113 Szentkirálvl u.47 '

rr,:3081 srcuRo
L4 114 Szentkirálvi u.51. lll eOgf stcuRo
15 115 Bródv S. u. 13. 'l'tri;äogl SICURO

16 116 Vas u. 1. ľ:.soaĺ srcuRo
L7 117 Stáhlv u' Zla. í .'g0gĺ stcuRo
18 118 Vas u.9-11. 'ł';sosr stcuRo
19 119 Vas u. 19. :,,gogr stcuRo
20 121 Stáh|v u.7-11 3081 SICURO

2T 122 Gvulai P. u. 8. iÓsr srcuRo
22 123 Kőfaragő u,7. 'ĺĺ,tä09ĺ' :

SICURO

23 124 Bródv S. u. 25. 3081 SICURO

24 125 Horánszkv u. 10 W:.gosĺ stcuRo
25 127 Márkus E. u. ,,.3081 stcuRo
26 128 Márkus E. - Stáhlv u. 1g.oaĺ stcuRo
27 130 Mária u.20. ',:! sosr stcuRo
28 131 Lőrinc Pap t.

'{k:,goat
stcuRo

29 132 Mária u. 33-39. ji.3osĺ SICURO

3C 133 Márla u. 41. srcuRo
3L 134 Mária u.54. #jäogl SICURO

3f 135 Krúdv Gv. u. 18. ľ1iá"bsr : stcuRo
33 136 Csepreqhv u.4 ffi.ioar stcuRo
34 137 Pá| u.7. 'Hts.o8ĺ SICURO

35 138 Somoqvi B. u. lĺ.'śögĺ srcuRo
36 139 Somosvi B. u.9-11. ffiffi 3ogĺ stcuRo
37 140 Somosvi B. u- 24. ,'g0sr Prizma 5

38 142 Gutenberq t. 'eogĺ srcuRo
39 143 Békési u. 3. Nffi;aosr SICURO

40 144 Kis Sa|étrom u.2. ffiläogĺ srcuRo
41 145 Rökk Sz. u, 14. sffi.iosĺ Prizma 5

42 301 Kis Sa|étrom u ffitrffii1 Prizma 5

43 302 Sa|étrom u' 8. Prizma 5

44 303 József u. 5. Prizma 5

45 304 Harminckettesek tere Prĺzma 5

46 305 Nap u.6. stcuRo



47 306 Práter u. 5. gz;i:; Prizma 5

48 307 Kisfaludv u. 9. i',&'.':.; srcuRo
49 308 Kisfaludv u.28lb. Prizma 5

50 310 Csokonai u. 5-7.

Wh.3źľ,'3,

Prizma 5

51 311 Csokonai u. 3. Prizma 5

52 312 Bérkocsis u. - Bacsó u Prizma 5

53 315 Német u. 7. Prizma 5

54 318 Riqó u. 14-16. srcuRo
55 320 Vásár utca2 Prizma 5

56 401 Bezerédv u. 4 Prizma 5

57 402 Bezerédv u. 10 Prizma 5

58 403 Kiss J u. 4 stcuRo
59 404 Bezerédi u.17 lW,T#riai:, ',,, Prizma 5

60 405 Kiss J u. 12 l%:$;:iloag',,i.i:i stcuRo
61 406 Szilágyi utca 3 Prizma 5

62 407 Népszínház u. 23 W,śF,illl,liľ|ł,,l$l

|W-ł).|iF.l'$

stcuRo
63 408 Népszínház u. 24 Prizma 5

64 409 Luther u.4 srcuRo
65 410 Kenvérmező u.4 stcuRo
66 411 Légszesz u.4 stcuRo
67 412 Berzsenvĺ u.4 lffišäilbrl í$ srcuRo
68 501 Mosonvi u. 6 3084 stcuRo
69 502 Mosonvi u. 10 3084 srcuRo
70 503 Fecske u. I : 3084 Prizma 5

71. 504 Fecske u.23 3084 Prizma 5

72 505 József u.26 3084 Prizma 5

73 506 József u.32 3084 Prizma 5

74 507 József u.47 3084 Prizma 5

75 508 Déri M u. 16 3084 Prizma 5

76 509 Tolnai L u. 35 3084 Prizma 5

77 510 Tolnai L u. 19 ,3084 Prĺzma 5

78 511 Víoh u.28 3084 Prizma 5

79 512 Bérkocsi u.25 3084 Prizma 5

80 513 Auróra u.6 3084 Prizma 5

81 514 Német u. 16 3084 SICURO

82 515 Vaidahunvad u.Zlb 3084 stcuRo
83 516 Horváth Mihálv tér 10 3084 Prizma 5

84 518 Kis Stáció u. 15 3084 SICURO

85 519 Nap u. 24 3084 Prizma 5

86 520 Szűz u' 2 3084 Prizma 5

87 521 Auróra u. 30 3084 Prizma 5

88 522 Or utca 5 3084 Prizma 5

89 601 Teleki L' tér 17 w,0s51 Prizma 5

90 602 Népszínház u. 42-44 Prizma 6

91 603 Népszínház u. 38

ffiffiffib3śi

Prizma 6

92 604 Fiumei u. 21 Sicuro

93 605 Kun u.27 Sicuro

94 607 ll János Pál pápa tér 3. Sĺcuro



95 608 Fiumeĺ u. 10 ioaS Prizma 6

96 609 !I János Pá| pápa tér 26. Prizma 5

97 610 lI János Pál pápa tér 24. r* Prizma 5

98 611 ll János Pá| pápa tér 20. l8śj Prizma 6

99 612 !l János Pá| pápa tér 19. .Ý.)| Sĺcuro

100 613 Fiumei u. 17. ;ŕ|; Sicuro

L01 614 !! János Pá| pápa tér 18. Sicuro

LOz 615 VavA u.2 Prizma 5

103 616 Gáz|áno utca 11 Sicuro

ro4 617 ll János Pá| pápa tér 6. Prizma 5

r_05 618 Gázművek lffi"o85:iä Sicuro

106 619 Te|eki L. tér Wiőĺ' Prizma 5

ro7 620 Te|eki tér benzinkút Prizma 5

109 701 Baross u.79 3086 Sicuro

110 702 Nap u. 35 3086 Sicuro

Lt1: 703 Nap u.42 3086 Sicuro

LLz 704 Práter u' 51-53 ,'3086 Sicuro

LL3 705 Naqvtemplom u.7 3086 Sicuro

LL4 706 Naqytemplom u.34 3086 Sicuro

115 707 Bókav u.47 3086 Sicuro

116 708 Bókav u. 58 3086 Sicuro

LL7 709 Bókav u. 53 3086 Sicuro

1L8 710 Szioonv u. 33 3086 Sicuro

7I9 711 Apáthv u' 8. 3086 Sicuro

L20 712 Szioonv u.43 3086 Sicuro

LzL 713 Naqvfuvaros u.7 3086 Prizma 5

L22 714 Naqyíuvaros u. 18 3086 Prizma 5

L23 715 Nagyfuvaros u. 25 3086 Prizma 5

tf4 716 Mátvás tér 6 3086 Prizma 5

125 717 Maqdolna u. 11 3086 Prizma 5

L26 718 Baross u. 96 3086 Prizma 5

Lf7 719 Leonárdó u.17 3086 Prizma 5

L28 720 Leonárdó-köz 3086 Prizma 5

129 721 Baross u. 80 3086 Prĺzma 5

130 722 Szioonv parkoló 3086 Prizma 5

131 723 Sziqonv parko|ó 5 3086 Prizma 5

732 724 Leonárdó u.41 3086 Prĺzma 5

133 725 Práter 29la 3086 Prizma 5

L34 80í Korányi S.u. 2/a Sicuro

135 802 Koránvi S.u. 3 Sicuro

136 803 U||oi u.78ĺa Sicuro

137 804 Baross u. 127 Prizma 5

138 805 Baross u. 128 i*ffi Prizma 5

139 806 Dankó u. 21 Prizma 5

L4A 807 Dankó u,44 d,ä Prizma5

t4L 808 lllés u. 36 Prizma 5.E"{ł-]iĺ.l.$

üť;:Nr4f 809 FÜvészkert u. 8 Prizma 5



L43 8í0 Homok u. 3 Prizma 5

L44 81í !||és u. 2 Prizma 5

L45 812 Jázmin u. Prizma 5

L46 8í3 Karácsonv S. u. 20 Prizma 5

L47 814 Kálvária tér 6 Prizma 5

L48 8í5 Losonci tér 7 ' Prizma 5

r49 816 Kálvária tér 16 Prizma 5

150 817 Maodolna u.20 Prizma 5

r.51 8í8 Maqdolna u. 37 Prizma 5

LsZ 8í9 Práter u. 58 Prizma 5

153 820 Molnár Ferenc tér Prizma 5

L54 821 Tömő u.25 Prizma 5

155 822 Tömő u' 64 Prizma 5

156 823 Szerdahelvi u.1 Prizma 5

L57 824 Szerdahelvi u. 19 Prizma 5

158 825 Csobánc u.10 Prizma 5

159 826 Baross u. .ĺ10 Prizma 5

160 827 Visi l. u. 10 Prizma 5

161 828 Baross u. 107 Prizma 5

L62 829 Baross u. 93 Prizma 5

163 830 Bauer S u. 10 Prizma 5

L64 831 Baross u. 117 Prizma 5

165 Raktáron Prizma 5

zdb Szerviz aitó kulcs
zdb Kassza aitó ku|cs
2db T kulcs
ldb Sity 5 szerviz,kassza ajtó kulcs

166db akkumu|átor ( automatában)
166db Pénzkazetta ( automatában )

60db Tarta|ék oénzkazetta
26db Zárhibás pénzkazetta

Program kártyák:

Tör|ő kártya

Osszesen:

Távfelüevelti rendszer



śiämcns 
,+:| Sitv CCD

Sitv LOAD
Sitv Control

ldb Számítóeéo
1db Monitor
ldb Biilentvíĺzet
1db Esér



GYÁRI szÁM SIM CARD 77db sicuro
s2698 2052L68L3 4db prizma 6
1446 2052L3842 83db prizma 5

1315 2052L3289 zdb Slty s
1387 2052L2768 166 db

54891 fo52L2f6z
527L3 205L83197

t3t2 205277370

527t2 2052176L7

54892 20s210869

52697 205217964

52696 2052LL379
527tL 20s210834
5z7Ĺo 205fLO364
52709 205209668

L795 20s208799
54889 205fo79t6
L325 205207167

Ĺ772 20s206234
1386 2052057L7

52695 20s2037L9
Ĺ3L4 205203199

1313 20s183439

54890 205188946

t32L 20s183897

1752 205202908

52694 20s18094s
1389 2052L2078

54893 205r83448
L645 20s232205
L644 205232784

1796 20s23L343
1367 205234515

t447 205233977

!448 20s233L29
Ĺ3Ll ?o523L737

t449 205230797

256 205230266

1385 205228680

!75Ĺ zos22896r
1450 2052278L9

170 205fL422s
301 20s227273
298 205f26724
264 fo5f26403
266 2052259Lf
t384 2052L23s6



237 fo52r4575
1383 fo5274729
947 fo52L4966
300 205215596

294 205f28214
273 205215801

277 20s202080

1360 205181665

302 205184015

1920 20252440L
tĹ44 202524633

1386 fofsfzg7s
1956 202524772

Ĺ324 202522850

L822 fofs23779
1388 202524350

ĹlL4 202524060

t36Z fo2s24860
1369 20f525L88
L364 202527288
Ĺ32z fozszs6rL
1361 205215360

1382 fof5745LL
257 202583505

235 2052t2430
253 20s229436
216 202580007

265 202s72611
236 202566550

200 202s2ss93
248 2025587L2
242 fof557656
201 202527305

260 2052.04520

L370 2025L2485
1363 202577588

129 zof539ofo
1374 202s23684
149 202543385

255 20256L878
222 202s49L60
498 20238t96s
307 20393L445
533 203533810

Ĺ528 203518099

L372 20s2L6039
L323 203980013

t37t fo4L74777



509 203944002
301 203579525

206 2o5L87258
150 2o4r27066
1368 2039t4688
1365 203546317

L373 2025f3684
238 20522975L
1366 fof264333
2Ĺo 20399431-L

1381 203989255

252 2.02,262LOO

148 fo3972050
745 205L7578L
1403 2096L4276
L4tO fog6L39LZ
L378 209613960

Ĺ379 2096L4L95
Ĺ377 209614309

1376 209614349

L375 fo96L4765
1413 2096L4438
L4t2 fog6L3263
1415 2096L347s
1,4L1 fog6L332L
t4L4 209613068

292 2096L3994
Ĺ97 2096L3954
!128 2096L40f9
2L8 209614931
2L5 2096L4284
L9L 209613535

2Ĺ7 2096L37L5
291 2096L3744
Ĺ52 fog6L4r25
202 2096L4076
L962 2096L3548
151 2096L3662
465 205175787
L407 2096L4887

1406 209613403

1408 2096L4977
234 2096L4590
2t3 fog6L45t8
258 2096L4469
513 fog61.4425

239 2096L4852
1810 2096L4637



463 2096L437L
205 20961_39s1

263 fog6t4321
22L 209613615
21l 209613869
25Ĺ 20961.4698

249 209613804

2t3 209613861
203 2096136s2
243 fo96!4673
295 209674794

475 209614587
Ĺ47 209613509

209 209613587

198 209613759
ĹĹ2''' 2096L38t2
1809 2096L3576
247 2096L3787

cP0080 fo96L4036
240 209613681

2s9 fog6L4203
297 209613991

169



Kiĺdás

Megnevezés

Kłizvet|en kô|tséeek

Fno|'lkÔź'Ýnttäk Ś7emé|vi iIlftáfáŚá|

Kiilsö személvi iuttatások

vi iattaldsok

Renrez-entáciĺĄ

Szenódés 3. szám mel|ék|ete

Dolopi kladások
KÖziiaemi díiak

Egyéb szolgáltauís (takarĺtás' bankktB
r nyvelési dĺj, kÖnywizsgálat, postaktg egyéb
génybevett szolgáltatás, béÍleti dĺj' egyéb dologi
ĺiadás' stb.)

Pako|ás iizemeltetés

KaÍbantaÍtásl ktltsese(
Pąrlrnláci n ŕđíił|r éruénvecíÍéce

4dő k (bármiuen j ogc[men tizetea ne,n
iéĺidruléknak mln silIó adő)

KÖzvetett kôltsések ( feIosztott kôltsérek)
Személvi iuttatás
MunkáltatÓt terhelő iáĺulékok
Dolosi kiadások

Beruházlźs (kis és nag,é|těktź tárg,í es:kÖz
sárIás)

121

FeI jttási ktaddsok

t il e rra" r,r,, 
" 

r, e t, l" I 
^vettő kíadások Összesen

117

70Á ltnl nnł farenlmJ nd

f65 443

Kiadások ôsszesen
Bevételek

7 157

sdřlĘt hdélplek

Ü JU4

;óvÁrosi narkol helve-k iizeme|fetése

Íaiát bevételek ôsszesen

ťailou!,uzemcuetes, Í ela&,Io,ś euenefle,łe

t67 535

7't 447

Váŕákó'áśi hélvék ś7ámá .|h

toR

:gy varaKozo nelyre eso neno Koltseg potolJ

leszedés né|kijI Ft/hÓlvárakozÓhe|y

419 577

s32 E63

78 473

78 473
lłJ4 JyU
t1' ĺÁ1

|ą77

s 08t



Szerződés 3. sz. melléklete

A ľáforđítások és nyeľeségek megfiatźrozásanak szempontjai

A jelen szerzódés szerinti tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások meghatározásĺának

szempontjait a Kĺizszolgźůtatő tárgyévľe meghatáľozott és az onkoľmźnyzat által elfogadott
parkoló ágazati uzleti teľve é s j el en szer zó dés tarta|mazza.

Felek megállapodásnak, hogy a parkolás-ĺizemeltetési feladatok e|Iźúása érdekében felmeľült
közvetlen és kĺizvetett költségek, ráfordítások ktilĺĺnösen az a|ábbiak..

- aťlzeto paľkolók folyamatos iizemeltetésével kapcsolatos, aIII.Z.) pontban meghatározott

tevékenységek költségei,
- az anyagbeszerzésľe' az érubeszetzésre, a göngy<ilegbeszeruésére, a szźilításra fordított

kiadás,
- a k'lzárőIag üzemi célt szo|gáIő taryyi eszközök, nem arryagi javak beszerzésére,

eLőáIlításaru fordított kiadás, ha az a 100.000,- Ft összeget nem haladja meg, továbbá

beszerzési éľtéktőlftiggetleniil al<lzźlrőIagtizemi célt szolgálőtargyi eszkĺizök, nem anyagi
javak folyamatos, zavartalan, biztonságos iĺzemeltetését szolgáló javítási, karbantartasi

munkara fordított kiadás,
- az Automatrĺk javítási és szerviztevékenységének költségei,
- a díjfizetés egyéb mőđjaihoz (bérletjegy, mobiltelefonos rendszer, chipkáľtya) kapcsolódó

technikai kĺĺltségek,
. a vźrakozźsi đijak és pótdíjak beszedésének, kezelésének, a pőtdíjazásokkal kapcsolatos

elj ĺáľásoknak a kĺiltségei,
- il.5.) pontjában meghatfuozott ügyfélszolgálati iroda fenntaľtásanak költségei'
- béľjellegű kĺiltségek és azok jrĺrulékai,

- az állami költségvetésbe, központi alapokba, az Önkoľmányzatnak az adóévben

megťlzetett, kjzźrő|ag e tevékenységhez kapcsolódó adó, illeték, hatósági đij, várrl,

perköltség, késedelmi kamat, kötbéľ, önellenőrzési pótlék, illeték, az e tevékenységhez

kapcsolódóan kiťrzetett vagyon és felelősségbiztosítás díj a,

. a paľkolási rendszeľ iizemeltetését biztosítő taryyt eszközöknek és nem anyagi javaknak a

szĺĺmvitelről szóló törvény által meghat áĺozott mértékrĺ éľtékcsökkenési leírása.

Minden egyéb a fentiekben fel nem sorolt, đe az üzleti tervben jóvahagyott, a számvitelről
szóló tĺiľvény szeiĺttkĺiltségnek és ráfordításnak minősített kiadás.
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Szerződés 5. számú mel|éklete

Megnevezés

Pakolás iizemeltetés

Kiadás
Ktizvetlen ktiltséeek
1zeméIyi iuÍtatdsok
Foslalkoztatottak személvi iuttatásai
Ktilső személvi iuttatrások

Reprezentáció
\[ un kdltatót terhelő i ór uléko k
Dolosi kiadósok

Közüzemi díiak
Anyagbeszerzés. készletbeszerzés

Egyéb szolgáltatás (takaľítás, bankktg,
könyvelési díj, könywi zsgźúat, postaktg, egyéb
igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi
kiadás' stb.)

Karb antartás i költsé sek
Parkolási pótdíi ak éľvényesítése

4dó k (bórmilyen jogcímen jizetett nem
b érj ór ulé knak minős ĺłlő adó)

Közvetett köItségek ( felosztott költségek)
Szemé|yi juttatás
Munkáltatót terhelő j árulékok
Dologi kiadások

Beruhdzlźs (kís és nagyértékűí tdrgyi eszkiiz
vdsórlós)

Felúiítlźsi kiadúsok
Eľté kcs łj k ke nés i leíds
Nettó kiadósok iisszesen

27% lźItaldnos foľealmí adó

Kiadások összesen

Bevételek
Saiót bevételek
Fővárosi parkoló helvek üzemeltetése

Saidt bevételek iisszesen

Parkollźs ÍizemelÍetési feladato k ellenértéke

Bevételek mĺndösszesen
ýárakozási he|vek száma db
Egy várakozó he|yre eső nettó koltség pótdíj

beszedés né |kü| Ft/hő /várakozóhely
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l r. Általános bevezetés
j Tarta|mazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyarźnt), amelyek hatassal
] voltak atevékenységre.

= |I. Natuľálĺák bemutatása (e|végzett szo|gáItatások számának bemutatása)
l E|oző év azonos idoszaka vs. tény adatok illetve időarlányos teľv vs. tény adatoki viszonylatában. Grafikonokkal, tábLazatokd<a| és rövid szöveges ismertetéssel,

indoklással.

l III. Eredmények bemutatása (az e|őzőekben leírt bázis adatok figyelembe vételével)
TźLb|éEatold<a|, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszeľĺĺsíthető a
tevékenységľe ható pozitív és negatív teny ezők szźtmszerll bemutatásával.

Iv. Éĺoľelés és váľható adatok prognosztizálása.

V. Kiivetkező évre vonatkozó üzleti terv előĺľánvzat.
l

1 vI. F.üggelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait.

6.ľn.


