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Képviselő.testii|ete számőľa

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

A Képvise[ő.testiilet a |2012011. (III.17.) sz. hatáľozatźtban úgy döntött, hogy a paĺkolasi

feladatok e|Itĺtásfua egyĹittműködési megĺĺllapođast kt't a )il. keľiilet Ujbuda

onkoľmanyzatźtval,mely megĺĺllapodrĺs megkotésére2}Ll. április 13. napjrán keľĹilt sor.

Az eredeti megállapodástarta|mazza.hogy 2017.június 30. napjáig a felek felülvizsgáljrák a

továbbszámLazott koltségeket és a szolgźůtatásí díj fizetésével kapcsolatos feltételeket. A
megköttitt megállapodás móđosítĺása szfüségessé vált. A Józsefuĺáľosi Közteľiilet-felügyelet is
észrevételeket tett, módosítasokat javasolt az ercdeti megállapodźs 2. szźtĺĺil mellékletében, a

Megbízott onkoľmanyz at tészétę ťĺzetendő kiadasok Ĺárgyában.
pz 1ĺibbek ktizĺĺtt bizonyos esetekben fixen meghatározott költségek tételes elszámolásra

töľténő átźůlrź.st, egyes' korábban nem ismeľt feladatok felvételét éľinti. A módosítas többlet

fedezetet nem igényel, bevételkieséssel nem jĺíľ.

ÉR KEZETT
-4e

2011 SZtil 13.,t6?

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:20| | . szeptember l 5.

Táľgy: A paľkolĺási együttmfüödési megállapodas móđosítĺísa a xI. keľületi

onto-ľmanvzattal és a kerékbilincselési feladatok ellźúźsa érdekében hatósági igazgatási

A napirendet nyílt iilésen kell tźngya|li, a döntés elfogadasrához egyszeťu/gln!2$ített

szav azattobb sé g szĹiksé ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bĺzottság véleményezi xEl

IlumánszolgáltaÚási Bizottság véleményezi tr

Hatźrozati jav as|at a bizottság számfu a:

A Varosgazdálkodási és Pénziig.vi Bizottsáď Humĺánszolgáitatási Bizottság javasolją a Képviselő-



A jelen előteľjesztés 1. sz. mellékletét képezi az egytittműködési megállapodás módosítása.
A XI' keľületben a parkolással kapcsolatban egy másik területen is intézkedésre van sztikség,
mert az üzemeltetés során több probléma is felmerült. A Józsefváľosi Köztenilet-felügyelet és

az ĺJibuđai Közterület-felügyelet tapaszta|ata alapján megá||apíthatő, hogy a paľkolási
jogosultság nélkül várakoző autósok jelentos részę szánđékosan nem vásárol paľkolójegyet,
mivel annak tuďatában van, hogy az á|ta|a vezetett gépkocsi azonosító ađatai a|apján a

tartozás behajtásáľa nincs lehető ség.
Többszöľi szakmai egyeztetés alapján került soľ a javaslatľa, hogy a díjťlzető övezeten beltil
notorikusan nem ťtzetó' és kozlekedési szabálysértőkkel szemben a đijťĺzeto zőnában és

kozvetlen környékén kerékbilincs alkalmazása töľténj en.

A díjfizető zőnttban érvényes, vagy \ejártjeggyel vtnakozőI<kal, i11. a díjťlzető zőnában és

annak közvetlen kornyezetében kirívóan szabtiýalanul várakozókkal szemben célszerűnek
taľtjuk kerékbilincs alkalmazását. Ezzel növelve Ujbuda paľkolás-üzemeltetésének
hatékonyságát.
Enĺrek jogszabá|yi akađá|yanincsen, a kĺjzterület-felügyeletľől szóló 1999. évi LXIII. töľvény
20.$ (6) bekezdése alapjan a dijfizetés nélkül vaľakozókkal szemben a felügyelő
kerékbilincset alkaImazhat. Az a|ka|mazás feltételeit, a tájékoztatási kötelezettséget is
jogszabá|yok rendezik
Az Ujbudai Közteľület-feltigyeletnek jelenleg nincs meg aZ a technikai és tapasztalati háteľe,
hogy azonnal és önállóan képes legyen ezęn ťe|adat e|Iátására, ezért javasolja Ujbuda
onkormányzattnak Vezetése a több éves tapasztaIattal rendelkező Budapest Főváľos VIII.
Kerület Józsefuáros onkormtnyzata Közterület-felügyeletének közľeműködését igénybe
venni. Ennek módja a jelen előterjesztés mellékletét képező kerékbilincselési feladatok
ellátása éľdekében léttehozandó hatósági igazgatási táľsulási megállapodás megkötése a két
ĺinkormányzatkozott.
A Jőzsefvárosi Közteľüleĺfelügyelet hosszú évek óta végzi a keľékbilincselési tevékenységet,
2009. decembeľ 3T. napjtlig kĺjzreműköđo igénybevételével, 2010. januáľ 1. napjától saját
állománnyal. oľszágos szinten a legnagyobb szakmai tapaszta|atÍal rendelkezik. Biztosított a
gyakorlati htńtét, technikai eszkozok, ny1|vźntartásra alkalmas szoftver, stb.

A keľékbilincs intézkedésekjogszeľűsége egyedülá||ő azországban. A 2010. évben az összes
kerékbilincses intézkeđés l\%o-ával szemben éltek panasszal és a teljes tigyek száméú, tekintve
mindössze I %-at javasolta visszautalásra a Rendőrség, legtöbbször méltányolható
köľĹilmények miatt.
Ujbudán az a|ábbiak szerint tervezheto a tevékenység.

1. 40 db kerékbilincs beszerzése szükséges, mely ĺisszeg a Jőzsefvźrosi Kozteľület.
feliigyelet kĺiltségvetésében rendelkezésľe áll' A 40 db keľékbilincs átlagos beszerzési
ara bruttó ]2.000. Ft, összesen 2.880.000' Ft a beszerzéssel kapcsolatos kiadás. A
kerékbilincsek a Józs.efuaľosi KözterĹilet-felügyelet tulajdonában lennének,
esetlegesen aszerzodés megszűnése után haszná|hatőak lennének Józsefuárosban. A
folyamatos fel- és leszerelések során töľténő arĺortizáciő, onkényes eltávolítások,
rongálások kĺjvetkeztében a kerékbilincsek pótlása a jövő év elején egyébként is
szükséges lenne.
Előzmények nélkül és az uj tevékenység miatt pontos bevétel nem kalkul áIhatő 20Il .

október 1. _ december 31. közcjtti idoszaka. Ebben azidószakbanvtthatőan54
munkanapon lehetséges kerékbilincs a|ka|mazása. Naponta át|ag41 db kerékbilincs
befizetéssel lehet számolni, így a4, negyedévben várható bevétel54 munkanapra,
1 1.500. Ft-os összeggel számolva25.46I.000. Ft bevétel várhatő'

2.



3. A 60 %.os méľtékű megoszlás a|apján a Jőzsefvárosi Közterület-felügyeletnél fentiek
alapján15.276.000. Ft bevétel várhatő a 3 hónapos időszakot tekintve, havi 5.000.000.
Ft-os átlaggal számolva. A kerékbilincseléssel kapcsolatos kiadások (személyi juttatás,
j ĺírul ékok, do l o gi ki adáso k : gépko c s i haszná|at, izemany ag, nyo mtatvány, technikai
e szko zök tizemelteté sének ko lts é gei, matr icák, toneľek, számlatomb, stb. ) havonta
át|agban 3.000.000. Ft körĹil várhatőak. Havonta átIag2.000.000. Ft marad általános
tartaléknak, előľe nem látható kiadások ťlnanszitoztlstła,vísszaťlzetésekĺe, esetleges
kártérítésľe.

4. A tevékenység ellátása |étszźlmbővítést nem igényel, alapfeladaton túli
munkavé gzéssel elláth atő a fe|ađat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a paľkolási feladatok elIátćtsára
vonatkozó együttműkĺidési megállapodás módosítása, valamint a kerékbilincselési feladatok
ellátása éľdekében |étrehozanđó hatósági igazgatási társulási megállapodás (előterjesńésf. sz.
melléklete) tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. A megállapodás aláfuását kovetően a
Közterület-felügyelet költségvetését módosítani szfüséges, melyet a Képviselő-testület a
kovetkező ülésén tfu gy a|hat me g.

Az a|ábbi hatát o zatot j avas l o m e l fo g adásra.

Hattrozati iavaslat

A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy

1. elfogadja az előteľjesztés mellékletét képezo együttmiĺködési megállapodás
módosítását aJózsefvźrosi onkormźnyzat és a Budapest Főváľos XI. kerĹilet Úju.'aa
onkorman y zatźtv aI kötottpaľkolásüzemeltetési feladatok ellátásaľ a v onatkozőan.

2. fe|hata|mazza a poIgátmestert az 1. pont szeľinti együttműködési megállapodás
mó do s ítás án ak alźir ásár a.

3. Budapest Főváľos XI. keľület Ú;uuaa onkormányzatával a kerékbitincselési feladatok
ellátása érdekében hatósági igazgatási tarsulást hoz létre az előteľjesztés mellékletét
képezo taľsulási me gállapodás szerinti taľtalommal.

4 . fe|hatalmazza a po|gátmestert 3 . pont szerinti társulási me gállapod ás aIáfu ástr a.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a Képviselő-testület következő ülésére a Józsefváľosi
Köztenilet-felügyelet költségvetésének módosítását teľjessze be.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidó:1., 3. pont esetén 201l. szeptembeľ 15.

2.,4. pont esetén 20II. szeptember 25.
5. pont esetén a Képviselő-tęstiilet következő ülése

Budapest, 20I|. szeptembeľ 07.
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1. sz. mellék|et

EGYÜTTMÍÍronÉsr MEGÁLLAPoDÁs nĺóoosÍľÁs
a helyi k<lzutakon, a hetyi önkoľmányzat tulajdonában ĺĺ1ló közforgalom elől e|nemzźrt
magánutakon, valamint a teľeken, paľkokban és egyéb kdzteľĺileteken a ktizúti jĺĺľmiivel

történő vĺĺľakozrási (paľkolasi) tizemeltetési feladatok el|źúź.saru

aĺnely létrej titt egyrészről :

Budapest ľ'őváros XI. keľĺilet ujtuaa Önkoľmányzata
szélĺ*relye: 1113 Budapest, Bocskai tft39-4I.
képviseli: dr. Hoffirrann T'].'* polgármester
(a továbbiakban: MegbÍzĺí Onkoľm ány zat),

másrészľől:
Budapest Főváľos YIII. keľůilet Józsefváľosi Onkoľm ányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester
(a továbbiakban: Megbízott onkoľm ány zat)

Valamínt
J lő zs efv dr o s i K ö zt e ľ iil e t-fe l iigł e let

Székhelye: 1084 Budapest, Német u 17-19.
Képviseli: Bídl Csaba ígargaüÍ
(a tovlúbbiakban : Megbízott onkormónyzat Intéunénye)

kĺizött, a Felek kozött 20|1. ápľilis 13. napján létrejt'tt együttműkodési megállapodás
(továbbiakban: eredeti megállapodas) alábbiakban részletezetkk szerinti módosítĺísĺíľa.

l.t Az eľedeti megállapodás 4. A Megbízott onkoľmányzat kiitelezettségei pont az
alábbĺak szeľint módosul:

4. A Megbízott onkoľmányzat kötelezettségei

A Megbízott onkoľmźnyzat Intézménye az a|ábbi meghatźrozott feladatok e|Iátźsáta
kĺiteles:

Paĺko1ó automata-tizemeltetés
- Automaüĺk ľendszeres kaľbantartasi tevékenysége a|ka|mazott.aival

o Ak]cumulátoľcsere és _tdltés

o Ęőpapíľcsereo Eľmeolvasó.kaľbantaľtás
- Automaták eseti pľogramozási feladatai
- Automatak ad hoc hibajavíüása alkatľészcseľe nélkül

Pénzfeldolgozás
- Péllzkazetta-begyiĺjtés
. Készpé lu automatĺánkénti leszámolása, bizonylatolása
- Megszámolt készpélu banki befizetése, ti i

befizetese
- AutomatÍk.á|ta| jelentett és beérkezettkészpénz ĺjsszevetése, eltéľés okanak feltáľása



. Felhasanáltkártyafoľgďomnyilvantaľtása
- Üĺtesi statisztikák készítésę
- Üĺtési összesítők tĺáľollása

Központi koordinációs tevékenység
. Automaták hibajavítasi koordinációja az tigyfélszolgĺĺlatok, az ellenőľök és az

automaták hibaj elenté sei alapj ĺĺn

- Komplex tavfeliigyeleti ľendszerbiztosítlása
- Soľozatos felt<irés esetén f4 őtźs felügyelet biaosítlása
- Adatszolgáltatás hibajavít.ásrőI az ügyfélszolgálati panaszkezelések aláttámasztására

Ellenőrzési tevékenység, annak tźlmogatźlsa
- Paľkolási ellenőľ technikai infrastľuktuľájrának karbantartasa,hibae|hárĺtása
- PDA napi letöltések kezelése
- Pótdíjfrzetési felszólítas kiátlítasahoz szfüséges segédanyagok biztosítása (zacskő,

hőpapíľ)
- Tęchnikai eszközök napi karbantartasa: akkutöltés, bęá]lítĺĺsok ellenőrzése,

adminiszháció
. PćltdĹjazáshozkapcsolódó fotók letöltése, aľchiválasa
- Paľkolási ellenőľi pőtdíjazási szám statisztika

Statisztikfü , j elentések
. Meghibásodĺĺsistatisztika
. Hibajavítĺsistatisztika
- Havi bevételi statisztikĺák készítése automaták foľgalmi adatai, mobil paľkolási bevétel

és ĺiľítési adatok alapjan
- Üzemeltetésistatisztikrík
- Kihasználtságistatisztikfü

Ügyfél. és panaszkezelés
Szen#łyes üg}rfélszełgáłati paĺraszkezełés utemuĺ"'ĺĺvał' foases vissząiełzésseł

- Egyedi ügyfélszolgálati panaszke zeLés, írásos visszaj elzéssel
. Pótdíjpanaszok kezelése (iktatás, levęlek megválaszolása), kivétel a jogszabá|y a|apjźn

biztosított méltányosság

Kĺiveteléskezelés
- Felszólítók generálasą adatlekérđezés, nyomtatasra át.adás, postźz;źs
. Felszólító levél képzése, kikiildése ktilňldi ľenđszámú gépkocsira,.60 napon beliil

fęlszólított események éúaďása további tigykezelésľe a Megbízó onkoľmźnyzatta|
szerződöttügyvédi iroda (a továbbiakban: ügyvédi iľoda) tészére

- Külföldi rendszámú gépkocsik pótdíjeseményeinek átadása éľvényesítés céljából és

ezzel kapcsolatos panasz- és befizetésrögzítés
- Ügyvédi behajtasľa źltadottügyek befizetéseinek és kĺĺltségeinek rĺigzítése
- Ügyvéđi iľodánál levő tigyek esetén információkeresés és _ny(ljtas, jogi szakasz

süĺfu szainak rögzítése és kĹĺlönböző költségnemeinek előírása

Iľatkezelés l tarolas
- Pőtďqazźshoz kapcsolódó fotó tĺĺrolása



- Pőtđíjazáshoz kapcsolódó dokumentumok rendszeľezett tĺírolása (felszólító levél
elektronikus foľmáfumban, fel adój e gy zék)

- Ügykezelés dokumeĺrtumainak rcndszeręzett tĺáľolása (panaszlevelek, panaszos
válaszlevelek, faxok, e-mailek)
Üg'{ełszełgĺíłati kii-pent és kůilső Ęyfelszełgálatek ł<ĺztitt dekuĺnentuĺĺrek szállíÉsa

Adatállomány-kezelés
- Megbízó Önkoľmányzat által biztosÍtott adatok alapján
ffiĺís

gse

@
Üzemeltetői'ąfuĺtaértékesítésrőł havi jełentes készítése

Nyilvantaľtasi ľendszer biztosítasa
A paľkolĺísi és pótdíjazísi eseményekkel kapcsolatos ügyintézéshez paraĺnéterezhető
ellenőrzési és pótdíjazĺĺsi nyilvlĺntaľtĺĺsi ľendszeľt kell felallítania és mfüödtętnie, amely a
hatalyos jogszabáIyi előírásoknak megfelelően taľolja az <ĺsszes paľkolási és pótdíjazasi
eseményre vonatkozó valamennyi előíľt dokumentumot (esemény-ďapadatok, befizetések,
felszólítasok, panaszok, levelezés stb.).

Adatszolgáltatłĺs
Folyamatos adatszolgáItatast végez aMegbíző onkormanyzat részérę a jogszabźiyok által
előírt adatokról, és hozzźÉérést biztosít a paľkolásiizemeltetésből szĺľmaző _ mind a
paľkolój egy-kiadó automaták hasznáLatźpal, ł .etĺ5si

ľęneszer-*tiĺn-_ľealizźit ) parkolójegy-kiadó automatĺĺkľa lebontott bevételek
nyitvantartlás źůloz, az abban szeľeplő adatok ellenőľizhetősége céljából.

Üzemeltetés és kaľbantaľtás
A vaľakozóhelyeken az ekőírt útburkolati jelek felfestése és a Megállapodĺás időtartamaalatt
azok folyamatos karbantaľkĺsą továbbá a vźnakozási övezeteknél előíľt je|zőtźlb|ék

(kiegészítő jelzotáblĺĺk) kihelyezése és azok folyamatos kaľbantartasa is engedé|yezett
forgalomtechnikai terv alapján.

Tevékenységek elktiltinítése
A Megbízott Önkoľmźnyzat Intézméĺye köteles szĺĺmviteli nyilvantaľtásaiban és az éves

beszámoló részét képező mellékletben a parkolási tevékenységet elktilĺjnítetten
nyilvantaľtani és bemutatni.

Teljesítési segéd igénybevétele
Megbízott onkormanyzat Inténnénye feladatai teljesítéséhez teljesítési segédet vehet
igénybe aMegbíző onkoľmĺányzat éľtesítése és íľásbe|ihoruáĘáralása mellett.

2.t Az eredeti megáIlapodás 5. A Megbízĺí Onkományzat kötelezettségei pont az
alábbiak szerĺnt módosul:

5. A Megbízó onkorm źnyzat kötelezettségei



A Megbízó onkoľmányzat vźl|ahja, hogy közterĹileteken miĺktidő jelenleg 82 db
parkolójegy.kiadó automatfüat f0t1. maľcius zl-t('| a Megbízott Önkoľmanyzat
Intézményének kĺiltin megállapodás alapján ĺizemeltetésľe átadja.

^ 
Megbízó enk€ľftlaÍiyzet oT

péÍIzfoľgaknł baakszaŕnł6afa a Me
HztesÍt me'y baÍ*sz ł

ésÍ+

Felek megállapodnak abban, hogy a paĺkolókrĺľtyfü éĺékesítéséből szźrmaző bevétel a
Megbízott onkoľmĺĺnyzat lntézményének bevételét képezi. Az értékesített
paľkolókrĺľtyákból szźrmazó bevétel a Megbízott onkorményzat Intézménye pénzforgalmi
bankszámlájĺĺľa keľiil befizetésre. Megbízott onkormanyzat Intézménye vállalją hogy a
Megbiző onkormrányzat terĹiletén felhasznalt chipkaľtya foľgďmríľólhavi elszĺĺmolást késnt
a Megbíző onkormányzat tészére, és annak összegét a táľgyhónapot kĺivető 15. napjáig
źfiÍalja a Megbiző onkormĺĺnyzat OTP Banknál vezetett 11784009-15511001-10100008
számípénzf orgalmibankszźtmlźĄáľa.

A Megbízó onkoľmanyzatkotelezettségét képezi a vźttakozőhelyek saját kĺiltségén tĺirténő
tisztítása é s kaľbantaľtĺísa.

A várakozőhęlyeket és a paľkolójegy-kiadó automatfüat a megállapodás 1. számil
melléklęte tartalmazza.

A Me gbíző onkormríny zat v álla|j a:

- paľkolóőrök, ügyfélszolg áIati és péĺutźr os munkatárs a|ka|mazźsźÍ,
- az ellenőrzéshez szĹikséges PDA-k, nyomtatók, mobiltelefonok, fényképezőgépek,
paľkolóőri foľmaľuha, a kaľbantaľtáshoz szĹikséges egyteni kishaszon.gépjttrmii,
infoľmatikai eszk<izök (szĺĺmítógép, monitor, nyomtató, fenymásoló, szkenner' hźiőzat
kiépítése), telefonközpont, weboldal, hangľögzitő, kamera, nasztőbeszerzését' kiďakítĺĺsát
és azok iizemeltetési koltségeit.
- A bankszámlafoľgalmat napi szintenrogziti a Sessionbase Paľk ľendszerébe

A Megbízó onkoľmźnyzat kötelezettséget vállal aľrą hogy a parkolási tevékenység
ellátźsźůloz szfüséges saját tulajdonú eszközcik tekintetében vagyonbiztosítiĺst kĺit és tart

fenn a Megállapodás időtaľtam a alatt.

3.t Az eľedeti megállapodás 6. A kĺadások viselése és e|számolásai pont az alábbiak
szeľint módosul:

6. A kiadĺások viselése és elszámolásai

A lrlegbizó onkoľmányzat a Megbízott Ónkotmźnyzat Intézménye tészére a meglíllapodiís
szeľinti feladatok ellátásáért a megállapođás 2. számí mellékletében ľészletezett kĺlltségeket
és dijazatťlzetimeg, az a|ábbi módon:

a) aMegbízom onkormĺĺnyzatintézménye źltal ellátott tevékenységek sorĺán felmeľĹilt és

szźnĺiáva|igazo|tköltségekettovábbszám|ázottszolgáůtatálsként,

b) a Megbízott onkoľmĺĺnyzat Intézménye tészérę havonta 6.400.000,- Ft + źÍa
szolgáItatási díjat,



c) a Megbizott Önkormányzat Intézménye részéľe egyszeń betizemeltetési díj címen
3.543.384'-Ft+ áfa.

A Megbízott onkoľmanyzatIĺtézménye az a) pont szerinti költségeket lés a b) pont szeľinti
szolgá\tatźtsi díjat atźrgyhőnapot követő hónap 8. napjáig, valamint a c) pont szeľinti đíjat a
beĺizemeltetést követő 5 napon belül továbbszźm!ánzaaMegbíző onkoľmrínyzatnak,

A Megbízó onkormányzat az a), b) és c) pont szerint kiĺállított számlfü alapján a kiállítást
kĺjvető 15 napon beltil 14100309.92|ĺ2249-01000001 számű bankszamlaĺa áfutalással
egyenlíti ki a Megbízott onkoľm ányzat lntézménye részéte.

A kiftzetésfekétele a Megbízó onkormúnyzat óltal kíjelölt személy teljesí'tésígazoldsa
Teljesítésůgazolásra jogosutt: Biiki LlÍszló Vdrosĺizemeltetési ígazgató, aki ÚiĺuAa
Közteriilet-feliigleletének vezetője ákal készí.tett teljesí.tési jelentés alapjdn a szerződés
szeľíntí teljesítést ěs a kiJizetés jogossúgót igazolja

A Megbízó onkoľmányzat a feladatok elLatźsáéĺ,t kiállított számlak kiegyenlítésének
biaosítĺísĺáľa a Megbízott onkormányzat Intézménye részéte fęIhata|mazast ad beszedési
megbízźsr4 a jelen megállapodźs 4. számű melléklete szerinti módon.

A Megbízott onkoľmźnyzat Intézrnénye aMegbíző onkoľmanyzat je|en pont szerinti nem
fizetése esetén a befogadott szrĺmlák kiegyenlítésére nyitva álló hataľidőt követő 15 nap
elteltével jogosult a beszedési megbizásta.

4.t Az eľedetĺ megállapodás 10. Ertesítéset kapcsolattaľtás pont az alábbiak szerint
móđosul:

1 0. Éľtesítések, kapcsolattaľtás

A Megállapodás alapján megteendő vagy megtehető minđen éľtesítést, kéľést, kérelmet,
lemondó nyi|atkozatot és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, és az éintett felnek az
alábbiakban megadott címéľe kell kézbesíteni személyesen, vagy ajánlott téľtivevényes postai
kĺildemény,vdEY kereskedelmi fuĺĺrszolgá|at' vagy fax útjĺán is kézbesítettnek kell tekinteni.

A Megállapodasra tekintettel a Felek értesítési címei a következők:

A Megbízó Önkoľmanyzat vonatko zźsźlban

Éľtesítési cím: 1 1 1 3 Budapest, Bocskai ttt 39.4t ., Polgáľmesteri Hivatal
Fax: 06-1-372-4522

A Megbízott onkoľmanyzat vonatko zźlsźtban:

Éľtesítési cím: 1082 Budapest, Baľoss u, 63-67.,Polgáľmesteń Hivatal
Fax: 06-l -3 13-6696

Fęlek megállapodnak, hogy egymással a
kapcsolattaľtóik útj án tartj ĺák :

Me gbizó onkormĺĺnyzat :

dr. Hoffmann Tamĺás polgármester

kapcsolatot az alábbiakban megielölt

Tel 372-4638
Fax:
E-mail : pol qarmester@uj buda.hu

Megbízó onkormányzat Intézménye: Úi buda Kiizteríilet-feliigłelete

Fűíri Istvún igazgató



Tel:688-6999
Email: furi.istvan@ktf, ui buda- h u

Megbízott onkoľmĺĺnyzat:

dr. Kocsis Máté polgĺírmester
TeI:459-2207
Fax 333-1597
E-mail: p81 gaľmestęr@j ozsefu aros'hu

Me gbízott Önkormány zat Intézméĺy e :

Biá] Csaba igazgatő
Tel;323-1974
Fax: 314-6563
Email: jkf@jkf.hu

5.t 
^zeľedeti 

megállapodás 2. számú melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1.

számr'i melléklete lép.

6./ Jelen megállapodás módosítás I.I. 5./ pontjaiban meghatärozottakon kívĺil az eľedetĺ
megállapodás eryéb pontjait nem éľinti, azokváitozat|anul hatályban maľadnak

7.t Szeruődő felek a megállapodás mĺódosítást elolvastát éľtelmezték' és mint
akaľatukkal mĺndenben megegezőt, alulíľott helyen és napon helybenharyólag
a|áirták.

A megállapodás melléklete:

1. A Megbízott onkoľmźnyzatlntézménye részérę fĺzetendő kiadĺások

Budapest, 2011. szeptember

aWegbíző onkoľmĺĺnyzat polgármesteľe aMegbízott onkoľmanyzatpolgźrmestere
dr. Hoffrnann Tamlás dr. Kocsis Máté

aMegbizottonkormanyzat|nténnényénekigazgatőja
Biál Csaba

Ellenjegyzem:

aMegbíző onkormanyzat jegyzóję aMegbízott onkoľmrínyzatjegyzot
dľ. Horti Istvan helyettesítő aLjegyzoje dr. Mészaľ Erika
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ĺ.. számri mellóklet

o

dr. Mészar Erika

ľészéľe Íizetendő kiadásokA n
Kiadások ľészletezése

A. A szolgáltatás ktiltségei
(továbbszám|ánott
szolgáltatás):

megállapodás eredeti
adata

bővített. módosított adata

Tevékenység max. nettó összeg/hlĺ max. nettó iisszeg/hó

I P éĺuszétm|ĺáló bérlése 45 000 Ft 45 000 Ft

2 Sessione Park szoftver: 440 000 Ft 440 000 Ft

J Utbuľkolati j elek festése,
közlekedé s i tÄb|ák pótlása :

1 000 000 Ft Tételes elszámoliís szerint.

4 Automaták
adatkommunikációs díi a:

350 000 Ft Tételes elszĺĺmolás szerint.

5 Hőpapíľ automatákhoz: 100 000 Ft Tételes elszímolas szerint

6 Hő papír PDA.hoz: 80 000 Ft Tételes elszámolás szerint

7 ,,Mikulás. zacskó : Pótdíj
tasak

20 000 Ft Tételes elsziĺmolĺás szerint

I Posta költség: 700 000 Ft Tételes elszámolas szeľint

9 Adat lekéľdezés
levelezéshez:

700 000 Ft Tételes elszámolas szerint

10 További havĺ
szolLgá.Jttatáts o k: Automatĺák
alkatľész cseľejének,
pótlasĺának anyagköltsé ge UJ
TETEL

Tételes elszámolás szennt. Az
összeg nem becsiilhető, a
maximális összeg felelősséggel
nem állapítható meg.

11 Automata és kömyékének
takarítása 82 db * 4400 FtJhő

HAVI TETELES
EL1Z^M)LÁS, havi 360 800
Ft

t2 Siemens automaták
kaľbantaľtasi, hibaelhárítrási
munkálatai 82 db * nettó
7868 Ft/hó (havi Siemens
átalĺínvdíi)

645 l76Ft

t3 SIM kĺĺľtya havi bérleti díj 26
db * 3000 Ft

78 000 Ft

o s s ze s e n (a telj esí'tés tdl
fiieeően maximum):

3 435 000 Ft

osszesen eredeti összeg ł
módosítús

Az er e detí me góllap o dúsb an
szeľeplő ( 1.-9. pont) havi
3 435 000 Ft * (9 hónap + I1
naD) =32 117 000 Ft



A I0. pont udatafelelősséggel
nem becsťilhető, a maxímólís
iisszeg nem dllapíthaüí meg.
A 11.-13. pont ässzesen:
1 083 976 Ft./h.í,10 135 000
Ft/ev.

A 10. pont adata nélkiil az éves
iisszeg: 42 252 000 FĹ

B. A szo
megállapodás eľedeti
adata

Tevékenység nettó iisszeg /hó
I Call center:

2 Paľkolasi tigyek
admini sztr áciőja (back
ofľrce)

a
J Pénziirítés, szortirozás,

bankba szźi|itas
4 lrodaszer" toner:

5 Panaszkezelés
6 Automatakkal kapcsolato s

kaľbantaľtłás, kisj avítĺĺs,
ľendelkezésre á11ás, stb.,
azzal,hogy

7 Parkoló őľök,
Ügyfel szo 1 gźlat, Pénztaľo s
napi eligazítĺásą ellen őtzése,
Monitoring tevékenysége,
útburkolati jelek és
közlekedési táblák
folyamatos napi ellenőrzése:

8 Inteľnet hasznźůat + telefon.
fax költsés

9 Paľkoló automata
iizemeltetés

10 Pénzfeldolgozźs
tl Központi koordinációs

tevékenység
12 Ellenőrzési tevékenység,

annak tamosatása
13 Statisztikrĺk,jelentések

elkészítése
14 Ügyfél és panaszkezelés

t5 Követe1éskezelés
T6 Iratkezelés l tárolás
T7 Adaüíllomány kezelés



megľendelése alapjan) 82 db
*4800Ft

Osszesen 3 543 384 Fr t5 189 730 Fr
osszesen eľedeti iisszeg *
módosítás

18 733 114 Fr

t0



2. sz. melléklet

Társulási megáIlapodás

Budapest Főváros XI. Keľület Újbuda onkormányzatának Képviselő-testülete és Budapest
Főr'áros VIII. Kęrület Józsefuaĺosi onkormányzatának Képr,iselő-testtilete a helyi
önkormányzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. töľvény 42.s - ában kapott felhatalmazás alapján a
közterület _ feltigyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. $ (6) bekezdése szerinti
kerékbilincselési feladatok ellátása érdekében az alábbi hatósági igazgatási társulást hozza
létre:

a) a társu|ás ľésztvevőinek neve' székhelye:

1.) név: Budapest Főváros XI. Keľület Újbuda onkormányzata

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai i;ŕ.39-4I.

2.) név: Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuárosi onkormźnyzata

székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

b) a tár sa|ás b an intézendő ü gyek megi eltilés e :

Budapest Főváľos XI. Keľület Ú3uuĺa onkormányzattnak (továbbiakban: Ú3uuaa)
közigazgatási területén a közteriilet-felügyeletľől szőIő 1999. évi LXIII. törvény 20. $ (6)

bekezdése szeľint korlátozott vźrakozási övezetekben és az ezeket határoló utcákban dijťlzetés
nélkül vátakoző, illetve a szabáIýalanul elhelyezett. jármúvekkel szemben kerékbilincselés
a|ka|maztsa, a Budapest fővaľos kozigazgatási területén a járművel várakozás ľendjének
egységes kialakításaľól, a várakozás ďíjárő1' és az i'izemképtelen járművek taľolásának
szabá|yozásĺáról szóló a 30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy Főv. Kgy. ľendelet 2. számű melléklete
szerinti XI. keľületi teľületek vonatkozásában.

A feladatellátás módi a:

A keľékbilincs fel. és leszerelésével kapcsolatos közteľület-felügyelői intézkedéseket és

technikai feladatokat, tovźtbbá az ugyfé|szolgá|ati teendőket (különösen: panaszkezelés,
ügyfélszolgźtlaton, illetve a kerékbilincselés alka|mazásának helyszínéĺ töľténő készpénzes,
illeťve bankrkártyás befizetés, folyamatos ügyfélszolgálati tevékenység, az ügyfelekkel történő
hivatalos kapcsolattartás lebonyolításďlevelezés, a kerékbilincs dliának befizetéséhez
sztikséges postai csekk biztosítása, NON-STOP ügyfelszolgálat) Ujbuda kozigazgatási
tertiletén a keľületi kezelésben lévő parkolóhelyek tekintetében Budapest Fővaros VIII.
keľülęt Józsefuarosi onkormányzatának Közteľület-feltigyelete (továbbiakban: JKF)
foganatosítja, illetve |átja eI.

A kerékbilincs alkalmazásárakĺzań|ag munkanapokon 08.00 őrátőI18.00 óľáig keľülhet sor.

A kerékbilincs fel- és leszerelését 08.00 - 18.00 őrakozott a JKF által biztosított gépjárművel
egy Íő közterület-felügyelő és egy fő JKF á||ományába tartozó fizikai keľékbilincs



fel/leszeľelő alkalmazott |átja eI. A 18.00-08.00 ora kozotti időszak alatt kéľelmezett
kerékbilincs leszeľelési feladatokat tigyeleti formában a JKF Ügyfélszolgtiatán keresztül a
JKF alka|mazásźlbarl' áIIő köztertilet-felügyelő és a JĘF á||ományába tartoző ťlzikai
kerékbilincs fellleszerelő alkalmazott végzi eI, továbbá az Ujbuda Közterület-felügyelet i fő
kozteľület-feliigyelőt bizto sít betanulás célj ábó 1.

Ingyenesen hívható zo|dszám: 06-80-20-46- 1 8

A kerékbilincs alkalmazźsa során a köztertilet-felügyelő és a JKF állomanyábatartoző fizikai
keľékbilincs fel/leszerelő alkalmazot. a kerékbilincs közterület-felügyelet á|tali a|ka|mazástlra,
a jĺĺrmúvek ę|szá|Iítására, valamint a felmerült költségekľe vonatkoző szabáIyokról szóló
5512009. (X. 16.) IRM rendelet előíľásai szeľint jáľ el.

c) a társulás vezetőjének és alkalmazottainak kinevezési módja, a munkáltatói jogok
gyakorlásának a ľendje, a ktiltségek viselésének aránya:

A társuláson belül a feladat ellátásban JKF részéről kcjzreműködő közterület-felügyelők és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat JKF vezetoje, Újbuda részéró| közreműködő
közteľület-felügyelő felett Ujbuda Kclzterület-felügyeletének vezetője gyakorolja.

A JKF a társulási megállapodás szerinti kerékbilincs alkalmazásábő| befolyt bevételeket
külön alszám|ánkeze|i és abból a lentebb'meghatározottak szeľint utólagosan, a táľgyhónapot
követő hónap 05. napjáig áýalja Ubuda GAMESZ számil
bankszámlájára, mely összeggel Ujbuda Közterület-felügyelet szabadon gazđá|kodhat.

Taľsuló felek akként állapodnak meg, hogy a társulási megállapodás szerinti kerékbilincs
alkalmazásából befolý összeg 60oÁ-a JKF illeti meg, 40%o-a pedig Ujbuda Közteľület-
felügyelet számára kerül átutalásra a fentiek szerint.

A JKF a befoly bevétel őt megillető részéboI (60%) váI|alja, hogy a kerékbilincs
alkalmazásához szukséges személyi és tźtgyi feltételeket biztosítja, az Ĺigyfélszo|gźiatot
folyamatosan működteti, a karbarrtartási munkákat e|végzi, a feladatellttáshoz szükséges
gépjármiivet biztosítja és üzemelteti. Ezen összegen felül a JKF további költség-téľítésľe nem
taľt igényt.

A JKF felelősségbiztosítása az 55l 2009. (X.16.) IRM rendeletben meghatátozottak szerint
kiterjed a kerékbilincs alkalmaztsa soŔln az intézkedés alá vont gépjárműben keletkezett
esetleges károkozás rendezésére. A JKF váIla|ja,hogy az áIta|a kezdeményezett, és az 7999.
évi LXIII. tv. 23. $ (3) bekezdése szeľint a Rendőrség á|ta| elbírált és jogosnak minősített
panaszok esetében az intézkędés költségeit, az érintett ügyfél részére - az őt megillető
ľészesedése teľhére _ megtéľíti.

d) a társu|ásba való belépés' illetőleg a kiválás szabá|yaiz

Jelen taľsulási megállapodás _ kizźrő|ag a két fel kĺjzott - határozott ídótartamra, 20II'
október 01-jétől 20II. december 3I. napjáigjön létre.

A tarsulási megállapodást bármelyik fél a másik fé|hez intézett írásbeli éľtesítéssel
felmondhatja. A felmondási idő 30 nap.



e) a társu|ás műktidési területén a helyszíni ügyintézés ľendje:

A kerékbilincs a|kalmazásáva| kapcsolatosan a felek abban állapodnak meg, hogy a
szabálysértés esetén az e|jtĺrő közteľület-felügyelők kizárő|ag helyszíni bíľságot szabhatnak
ki. Amennyiben a helyszíni bírság kiszabását az ugyfé| nem veszi tudomásul, a szabályséľtési
eljáľást indítanak. A gépjármuvezetó távollétében toľténő helyszíni bíľság kiszabását nem
alkalmazzttk.

Az 5512009 (X.16.) IRM rendelet l1. $-ának megfelelően elszállított gépjármű esetében az
elszállítással érintett ügyfél által megfizetet. kerékbilincselés kciltsége, és a helyszíni bírság
összege a JKF bevétele.

Egyebekben azigyiĺtézés a JKF folyamatosan működő iĺgyfélszolgáIatán (1084 Budapest,
Német u telefonsz áma: 0 6 - I -29 9 -7 00 0) kerül bizto sításľa).

fl egyéb rendelkezések:

A Társulás Társulási Megállapodásának jőváhagyása, módosítása, megszüntetése, felbontása,
megszűnése soľán a Ttv. 4' - 6. $-ai szerint kell eljárni.

A társulás tagtrai kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással az adott hónap
utolsó napjáig elszámolni.

A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben az otv,, valamint
Ttv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megáIlapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmeľülő vitás kéľdéseket elsődlegesen egymás kozott,
tárgyalásos úton' konszeÍIzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével
kizfuőIagakkoľ élnek, haaze|őzetes egyeztetés nem vezętętt eredményre, megegyezéste.

A társulási megállapodást Budapest Főváros XI. Kerület Ú;uuaa onkormányzatának
Képviselő-testülete .... sztlmű határozatźxal, Budapest Főváros VIII. Kenilet Józsefuárosi
onkormanyzatźnakKépviselo-testülete ...., száműhatározatźĺval elfogadta.

A tarsulási megállapodást, annak elolvasását, tarta|mának megismerését és megéľtését
követően a Tarsulást alkotó települési önkormanyzat képviselő-testtilete képviseletében eljáró
polgármesterek a képviselt önkoľmányzat akaratával mindenben megegyezően, annak
nevében helyben hagy ő|ag írj ák a|á.

Budapest, 2011. szeptember

Dr. Hoffrnann Tamás
Budapest Főváľos XI. keľület Újuuaa

o nkorman y zat p o| gárme steľe

Dr. Kocsis Máté
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros

onkormán y zat p o|gźrme steľe
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