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Budapest Fĺíváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzatKépviselő-testületének
Y źr o s gazdál lko drĺs i é s Pénziigy i Bizotts ága

Előteť esztő : Józsefu rírosi Gazdálkodási Központ Zrt., Mező János Paľko |ási Igazgatő

sz. napirend

ELoTERJEsZTÉs

a VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság 2017. július 10-ei üléséľe

Táľgy: Javaslat a NM Zrt. a JGK ZÍt, és a Józsefuárosi onkormźnyzat közötti megállapodas

a|źirására

Előteťesztő : Mező János Parko|źsi |gazgatő
Készítette: PénzesAttilaÜzemeltetési Diviziővezető
A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbbs é g szü ks é ge s.

Mellékletek:
1. sz. 1 db Koncepció
f. sz. 1 db Megállapodźstervęzet

Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtĺntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az onkormtnyzat Képviselĺí-testiilete a 89/f017. (IV.13.) számú hatźtrozatźtban döntött anól, hory
megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a fizető parkoló övezet bővítésével a
Tisztviselőtelepen és az eddig kimaľadt teriileteken.
A Budapest Főváros közryiĺlése 2017. június l4-én elfogadta a paľkolás rendjéről szóló rendelet

módosítĺását, ami lehetővé teszi a Tisz|viselőtelepen és a Ganz negyedben az automatttk l50 méteľľe

történő kihe|yezését.
Emiatt szükségessé válik a területen információs táblák kihelyezése.

A Nemzeti Mobilfizetési Záľtköriĺen Működő Részvénýársaság (továbbiakban: NM Zrt.) koncepciója

alapján egységes jelzéseket kíván bevezetni, az iigyfelek pontosabb tź|ékoztatźsĺának érdekében. Ezért

átvźt||a|ja atátjékoztatő rendszer kiépítését, az elúlez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési feladatokat

és ezek köttségeit. Az előterjesztés mellékletétképező hĺáľomoldalú megállapodźls tarta|mazza az NM
Zľt., a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' és az onkormányzat vźů|a|ásait a pľojekt időtartama

alatt.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A megállapodĺás aláírĺĺsľól szóló döntés a Bizottsághatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a megállapodás aláÍrásával az NM Zrt-nek lehetősége legyen az információs

ttLb|źk kihe ly ezé sé re.

A döntés nem igényel pénzüryi fedezetet és nincs hatrással a költségvetésľe.

.IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatźrő| sző|ő 36/2014. (Xl.06.)

önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.1.13. pontja szeľint:
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A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési tigyekben aze|jźtrźs megindításáról,

eredmény megállapítrásáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításĺáról, bármely
onkormónyzati szerződés megkôtéséről' módosítĺásáľól, megszüntetéséľől, ide nem éľwe a
polgáľmesteri és a kizráľólagos képviselő-testiileti hatasköľt, kivéve továbbá a 7/20|6. (I[.03.)
önkormányzati rendeletben megllatározott Józsefuĺáĺosban mĺÍkodő önszerveződő közösségek,

művészek és sportolók pźůyźzatitámogatásához kapcsolódő szerződések módosítasát;.

Fentieka|apjánkéremaza|źtbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy diĺnt' hogy

l. együttműködési megállapodrĺst köt 12 hónapra a Nemzeti Mobilfizetési Zľt.-vel és a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|, melynek keretében megvalósul a Tisztviselőtelep fizetĺĺ övezetbe

bevont terĺiletén a zónakódokról való tájékoztatás.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2017. július 10.

2. a hatźrozat 1. pontja felkéri a polgĺírmestert a hatfuozat mellékletét képezó együttmrĺködési

me gállapo d źs a|áít ás źr a'

Felelős: polgĺármester
Határidĺí: 2017. július 1 5.

A döntés végrehajtrását végzo
Gazdálkodás i Ügyosztály

Budapest, 2017. július 4'

szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt,,
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Mobi|-pa rko|ás haszná | atána k

tá mogatása
l(oncepcio

f017 ' június 12.

!ł1027 Budapest, Kapäs u' 6-12. te|!*36 1 8oo 8o7o / fax.+36 1 800 8079 info@néjízetimobi|fizetes.hu Www.nemeétimobi|fizetes.hu
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Mobi|-parko|ás haszná|atának tá mogatása - Koncepció

1. A dokumentum tárgya

A mobĺ|te|efon na l va ló pa rko|ási d íjfizetés hozzáf érésének tá mogatása.

2. Jelenleni helyzet

A mobi| fizetés igénybevételéve| történő parkolás fo|yamatosan és jelentősen növekszik, ugyanakkor

a tarifá|is parko|ás-szabályozás fejlesztése során néhány disszonancia következett be, ame|yre a

mobí|fĺzetés |ehet a mego|dás. Ilyenek:

o a parko|ójegykiadó automaták e|érhetőségének megnövekedése (pl. József A. |tp' ĺlletve

Kőbánya 150 méter.)

. az automaták láthatósága kor|átozott (pl. Terézváros).

. az automaták nehezen ész|e|hetők (p|. lbuda |akóte|epek).

||yen esetekben a haszná|ók számára a szo|gáltatás kedvezőbbé téte|e érdekében a mobi| fizetéshez

szükséges zónakód e|érhetőségének javítása |ehet megoldás.

Je|en|eg a zónakódot alapesetben a parkolójegykiadó automatákon elhe|yezett matrĺca tartalmazza.

(Természetesen |étezik olyan okostelefonra fej|esztett app|ĺkáció, ame|y GPS a|apon határozza meg a

zónakódot, de ez még nem ke||ően elterjedt, továbbá a helymeghatározás pontat|ansága

zónatévesztést is eredményezhet, p|. CsaIogány utca, Kirá|y utca.)

_ 
-

!' E-T-7'E\

if,fz,
!r-

-
Fizetö automata

Mobitparkotás
06/20/30/70 xxxYYYY

Pag to park

3. Koncepció

3.1' Megjelenésre Vonatkozó követelmények

3.1.1'A jelen|eg haszná|t megje|enésĺ forma aIkaImazása (design, zónaszámozás).

Ma haszná|atos (egyszerűsített formában) matricák eIhelyezése más tartószer-kezeten

p|. kozvi|ágítási oszIopok.

Fizetfi automata
Mobitparkotäs

06t20t30/70 xxxYYYY

Pag to park
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Mobil-parkolás használatának tá mogatása -

3'L.2.^ már alkaImazott kĺegészítő je|zésekke| (automaták elhelyezését mutató táblák)

konform mego|dás.

Az automaták e|he|yezését mutató je|zőtáb|ák kiegészítése a zónaszámot tarta|mazó

táb|ával.

3' 1.3. Útta rtozékok köré be ta rtozó kia Ia kítás.

A vo n atkozó m űsza ki e |ő íráso kn a k m egfe |e lőe n kia la kított,,je|zőtáb|ák,,

3. 1.4.GyaIogosfelü |etek használata :

A négyjegyű zónakód burkolati jeIként va|ó megismétlése a várakozóhe|yek

környezetében (pl' járdaszegély, járda stb.)

3.1'5.Újszerű megoIdás kísér|eti je||eggeI való bevezetése.

Egy Magyarországon még nem alka|mazott, de kĹi|fö|dön (p|' Ausztrĺa) már haszná|t u L

burkolati jeI kísérleti jeIlegű haszná|ata. Ez egyrészt a zóna be|épési nontjának !4 f
U'\

Nemzeti Mobilfi zetési Rendszer zónakód:

0s&ffi
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Mobil-parkolás haszná latának támogatása - Koncepció

keresztmetszetében 50 cm széles kék keresztirányú fe|festéssel (hason|ó a fehér színű

he|yzetjelző VonaIhoz) jelzi a fizetési köteIezettség megjelenését. A keresztirányú

fe|festés kiegészíthető a zónakóddal.

A fĺzető ovezeten be|ül keskenyebb kék vonal|aI je|ezhető a zóna (tarifa) vá|tozása az új zónakód

fe|festéséveI együtt.

3.2. Funkcioná|is és gazdasági osszehasonlítás

3.3. Tervezett megva|ósítás: 2017. december 3]-'

megoIdás funkcionaIitás költség/db

(Ft)

2000
férőhe|yre

vetített
kö|tség (eFt)

Megjegyzés

3.L.L,
tartószerkezet

függő
700,- 70

BDK-vaI megá||apodás
szü kséges

3.L.2.
pl. L50 m feles

osztásköz
30.000,- 300 úttartozéknak minősü|

3.1.3.
optimális
elhe|yezés

30.000,- 600 úttartozéknak minősül

3.t.4.
Iegĺnkább

eIterjeszthető
500,- 250

egyedi, aIkalmazási engedé|y
szü kséges

3.1.5.
legjobb

észIelhetőség
10.000,- 50

egyedi, aIka Imazási engedé|y
szÜ kséges

414



2.sz. Melléklet

EęVt}TTeft t} xöoÉsl ]W ęęÁrtapouÁs

(a továbbiakban: Megá|lapodás), ame|y létrejött a

Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.

(továbbiakban: JGK Zrt.) césjegyzékszám: 01-10-048457, székhely: 1082 Budapest Baross u.63.67.,

képviseli: Mező János parko|ási igazgató,

bankszám|aszám: K&H Bank Zrt. (1'o4o33s7-00028859-00000006, adószám: 25f9f499-2-42

'i

iĺva|amint a

Nemzeti Mobi|fizetési Zártkörűen Műktidő Részvénytársaság
(továbbiakban: NM Zrt.); székhe|y: L027 Budapest, Kapás utca 6-12.;

céglegyzé kszá m : O ].-10-047569; a d ószá m : 24t5t667.f-aĐ;
képvise| i : Veres M ihá | y, vezérigazgatő,

továbbá a

Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefvárosi onkormányzat
(továbbiakban: onkormányzat) székhe|y: 1082 Budapest Baross u.63-67 ' adószám: 157357L5-f-42

törzsszám: 7357L5, bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000, statisztikaiszám: 157357L5-

8411-321-01 képviseIi: Dr. Kocsĺs Máté, po|gármester

(továbbiakban egytittesen Fe|ek) kozött alulírott he|yen és időben az alábbiak szerint.

1. A Megállapodás célja

Budapest V|||. kerü|et Tisztvise|őteIepen megva|ósuló parko|ás-gazdá|kodási rendszerhez

kapcso|ódóan a mobi|fĺzetés használatáąak erősítése. Az alternatív (mobi|te|efonnaI történő)

fízetési |ehetőség haszná|atához szükséges zónakódok az automatákon és köztes e|helyezésse|

jelzőtáb|ákon, kozvilágítási osz|opokon matrica formájában, va|amint út- és járdaburkolatokon

je|ennek meg. A zónakódokró| való információ könnyebb hozzáférhetősége érdekében a Felek pilot

projekt megvalósítását határozták e|, ame|y kü|önböző megoldásokkal segíti e|ő a mobĺlfizetés

használatát.

A Megá||apodás keretében megva|ósuI a Tisztvise|őte|ep fizető övezetbe bevont területén a

zónakódokról va|ó tájékoztatás hatékonyságának növe|ése, javítása.

A pi|ot rendszerrel kapcso|atos fej|esztés tárgyi eszközei az NM Zrt. tu|ajdonát képezik.

2. Az együttmííködés tartalma

T-



2.L. 
^ 

Fe|ek kinyi|vánÍtják azon szándékukat, hogy pi|ot projekt |étrehozásávaI kapcso|atos közos

céljaik megvalósításának szo|gá|atában, a kölcsönos érdekeken a|apu|ó partnerség elvei mentén

egytittm űkodnek.

f.2' 
^ 

NM Zrt' nyi|atkozik, hogy a Nemzetí Mobĺlfizetési Rendszer zónakódjai ismertetésének

hatékonyságát növe|ő, javító tájékoztatórendszer, iIletve tájékoztató megoldások kivite|ezéséveI

felmerü|ő va|amennyi koltséget maga viseIi.

2.3. 
^ 

megoldások és a rendszer üzeme|tetését a JGK Zrt. végzi.

3. Érte|mező rende|kezések

Tájékoztató táblák: a meg|evő tájékoztatási rendszerbe il|eszthető, a mobilfizetést e|ősegítő

jelzésrendszer.

Burkolati jelek: a mobi|fizetés használatát e|ősegítő út, vagy járdaburko|atra festett jelzések.

Matricák: a mobi|fizetés haszná|atát e|ősegítő _ elsősorban közvi|ágítási - osz|opokon elhe|yezett

tájékoztató eszközök.

Garanciá|is idő: A rendszer átadás-átvételétő| számított 12 hónap.

Rendeltetésszerű üzemeltetés: Annak biztosítása, hogy a rendszer az e|őírt funkcióit el|ássa'

A pilot projekt műkiĺdésének e|lenőrzését e!|átó szervezet: JGK Zrt.

4. Megál|apodás hatálya

4.L. 
^ 

Megá||apodás a Fe|ek a|áírásáva| |ép hatá|yba. A Megá||apodást Fe|ek a rendszer garanciá|ĺs

időtartamára (12 hónap) kötik. A garanciális időtartam kezdete a rendszer átadás/átvéte|ének

napja.

4.2. Amennyiben Felek a jelen Megá||apodást egymástó| e|térő időpontban írják a|á, úgy a

Megá||apodás hatá|yba lépésének napja a későbbi aláírás dátumához igazodik.

4.3. Fe|ek kije|entik, hogy a garanciális időtartam a|att a projekt NM Zrt. áltaI biztosított e|emeinek

üzemben tartása az NM Zrt. fe|adata.

5. A NM Zrt. válIalásai

NM Zrt. az a|ábbiakat vál|alja a parkolási rendszer szo|gáltatásának javítása érdekében:

o A tervezett je|zőtáb|ákat és burko|ati je|eket is tartaImazó Forga|omtechnĺkai terv eIkészítése

és a forga |omtech n ika i keze|ő á |ta I i jóVá hagyatása.

o A jóváhagyott tervben szerep|ő je|zőtáb|ák és burko|atije|ek létesítése.
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. A JGK zrt. álta| megjelölt he|yszíneken matricák e|helyezése (|egfe|jebb 50 db.)

o Köte|ezettséget vá|la|t a rendszer tartozékaĺnak meghibásodása esetére a garanciá|is ĺdőn

be|üli javításra, i|letve szükség szerĺnt azok cseréjére, ha a meghibásodást gyártási hiba

okozta és a meghibásodás normá| üzemszerű haszná|at me||ett ke|etkezett.

6. A JGK Zrt. biztosítja a matricák elhe|yezéséhez szükséges engedélyeket.

7. Az onkormányzat a proiekt megva|ósulásához szükséges . hatáskĺirébe tartozó - támogatásokat
biztosída, kĹiIiiniisen a keze|ésében levő út- és járdafelüIeteken a burkolati jelek eIhelyezése

tekintetében.

8. Feleket terhelő köte|ezettségek

8.1 Valamennyi Fé| a Megá||apodás te|jesítése érdekében közvet|enü| tartja a kapcso|atot

egymássa|, kö|csönosen és ha|adékta|anu| egymás tudomására hozzák azon informácĺókat,

tényeket, körü|ményeket, ame|yek a szerződésszerű te|jesítést akadá|yozzák.

8.2 Továbbá Felek minden tő|Ĺik e|várhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerződésszerű

te|jesítést, e|járást akadályozó körülmények mihamarabb eIhárításra kerü|jenek.

8'3 Feleknek a megá||apodásban rtigzített időtartamban úgy ke|l e|járniuk, hogy az a következő

alapelveknek megfeleljen :

a) Fe|eknek jóhiszeműen, a másik jogaira és érdekeire való tekintettel ke|| e|járniuk.

b) KerülnĺÜk ke|| m]nden o|yan magatartást, ame|y a másĺk Fé| jogos érdekeit sérti, vagy

sértheti, Ęy kü|onösen azokat a magatartásokat, ame|yek kárt okozhatnak'

c) Köte|esek a Felek egymássa| kozö|ni mĺnden o|yan tényt, adatot és egyéb információt, amely

arra utal, hogy a másik fé|jogos érdekeit, vagy jogait sére|em éri, vagy érheti.

d) Abban az esetben, ha az egyik Fé|nek o|yan informácĺó jut a tudomására, amely a másik fél

üz|etĺ titkát képezi, akkor azt köte|es az arra vonatkozó rendelkezések szerint kezeIni és

megőrizni.

9. Felelősségi kiiriik

Va|amennyi Fé| a je|en Megá||apodásban szabá|yozott köte|ezettségei neki feIróható

megszegéséve| bá rme|y fé|nek okozott ká rokért ká rtérítési fele|ősséggel ta rtozik.

10. Kapcsolattartók, témafe|elősök

JGK zrt. részérő|:

j

J
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Mező János
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon: +36202061909
E-mail: mezo.ianos@isk.hu

NM zrt. részérő|z

Sipos Lász|ó

Cim:. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Telefon: +36309665250

E-mail: sipos. laszlo@nemzetimobilfizetes.hu

Budapest Főváros V|tt. kerület Józsefvárosi onkormányzat részéről:

Dr. Kocsis Máté
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
Telefon:......
E-mail:.........

Amennyiben a kapcsoIattartók szemé|yében, il|etve e|érhetőségeiben vá|tozás á|| be, a FeIek 5

(ot) munkanapon be|ü| köte|esek írásban is értesíteni egymást az új kapcso|attartó személyérő|

és e|érhetőségeiről.

11. Titoktartási kötelezettség

11.1. A Fe|ek mindegyike szavato|ja és kártérítési fe|e|ősséget vá|laI azért, hogy az egyÜttműködés

során bármi|yen módon tudomására vagy az á|ta|a bevont a|vá||alkozója, közreműkodője

tudomására jutott, iIletve birtokába kerÜ|t ĺnformációkat bizaImasan keze|ĺ, azokat a másik Fé|

e|őzetes és kifejezett írásbe|i hozzájáru|ása né|kü| semmĺlyen formában nem adja át, i|letve nem

köz|ĺ ĺ|letékte|en szemé|lye| (szemé|yekkel), azokat nem hozza nyĺ|vánosságra, va|amĺnt csak és

kizáró|ag a je|en Megál|apodásban fog|a|tak megvalósítása érdekében haszná|ja feI

LI.f . 
^FeIek 

a titoktartási e|őírásokat munkavál|a|óikra nézve is e|fogadják és betartatják.

11.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartásĺ kötelezettség, il|etve annak megsértése

kovetkezményeĺ őket ĺdőbeli kor|átozás né|kü| terhe|ĺk.

LL'4. AFe|ek titoktartásĺ kötelezettsége nem terjed ki azon információkra, amelyek/ame|yeket:

o a je|en Megá|lapodásban vá||alt titoktartási kötelezettségek megszegése né|kül már

nyi|vá nosságra kerĹi |tek,

o je|en Megál|apodás a|áírásának napja e|őtt már jogszerűen bárme|y Fé| birtokában

voltak;

o hatóság, bíróság vagy más, arra jogosult szerv fe|hívására, az a|ka|mazandó jogszabályi

rende|kezések a|apján az adott Fé| köteles átadni.
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12. Egyéb rendelkezések

Lf.I' A Megá||apodás valame|y rende|kezésének érvényte|ensége, vagy érvényte|enné válása a

Megál|apodás több] részét nem érinti, kivéve, ha Fe|ek az érvénytelen rende|kezés nélkü| a

Megá|lapodást nem kototték volna meg' Az érvénytelen, vagy érvényte|enné váló rendelkezést a

Fe|ek szerződéses akaratához |eginkább igazodó rendelkezésseI kelI he|yettesítenĺ.

Lz.f. 
^Fe|ek 

kozott a Megállapodás te|jesítése kapcsán nem torténik pénzmozgás.

lz.3. 
^Megá|lapodás 

csak a Felek kozös megegyezéséve|, írásban módosítható.

12.4. Fe|ek megá||apodnak, hogy a Megá|lapodásban nem szabályozott, de azza| összefüggő

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő| szó|ó 201.3. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó

jogsza bá |yok rendeIkezéseít tekintik irá nyadó na k

12.5' Fe|ek rogzítik, hogy az 1.. pontban hivatkozott háromo|da|ú megál|apodás a|apján je|en

Megá|lapodás aláírásának időpontját mege|őzően közöttük a megje|ö|t cé| megva|ósítása

érdekében, je|en Megál|apodás tartalmĺ elemeĺt realizá|ó együttműködés jött létre, ame|ynek

keretében a jeIen Megá|lapodásban fogIa|t válla|ásaik teljesítése érdekében a szükséges

intézkedéseket már megtették.

Felek jelen Megá||apodássaI kapcso|atosan fe|merült vitás kérdéseĺket e|sődlegesen békés úton

rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úey kikötik a szerződéskötés helye szerint e|járni

bíróság i| |etékességét.

A Megá|lapodást a Fe|ek e|olvasták, annak tartalmát értelmezték, e|fogadták és a|áírásra

fe|jogosított képvise|őjük útján jóváhagyó|ag írták a|á.

Budapest, 2017.,,.................",,..." Budapest, f0L7.,,.................",,..."

Dr. Pesti lvett igazgatósági elniik
Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ
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vezérigazgató
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po|gármester
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