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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. december 1 . sz. napirend

Táľgy: Paľkolóó rák átv étele Centrum Parkoló Kft-tő|

A napiľendet nyílt iilésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz minősített szavazattöbbség
szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av aslat a bízottság' száffIáÍ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestársv a|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testület!

2000. marcius 19-én a Fővarosi onkormrínyzatok Paľkolási Tarsulása -- tcibbęk kijzott -- a
Budapest Fővĺáľos VIII. Keľiilet Józsefuáľosi Önkormáĺyzat nevében és javfua megk<itötte a
Centrum Paľkoló Kft.-vel, mint a kapcsolóđó pá|yázat nyeľtesével, a részes onkormanyzatok
kijelölt parkolóhelyeire vonatkozó paÍkolás-üzemeltetési szerződést (,,Szeruődés'').

A Centrum Kft. a pá|yźzat a|apjźn és aSzeruődés által megerősítettenL<lzźlrő|agos üzemeltetői
jogot szetzetthatátozotl,2009. szeptember Z{-igtartő időtartarta. ASzerzódés VII.2. pontja
szerint a hatátozott időtartam |ejártával a paľkolási rendszert szolgá|ő eszkĺizĺlk
téľítésmentesen a részes önkoľmány zatoktulaj donába kerülnek.

2005. szeptember 9-én a fe|ek az eľedeti Szerzodést módosítottĺík, amellyel a Józsefuaľos
terĹiletén aSzerzóďésben kijelölt és annak hatźiya a|átartoző paľkolási teľületeket kibővítették
(,,Mĺódosítás''). A Módosítás 2.3 poĺtja szerint aSzerzódés VII.2. pontja a kibővített teriiletek
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tekintetében nem érvényes; ezeken a paľkolóhelyeken a parkolást szolgéiő eszk<jzĺjk csak
20|5. szeptember 8' napját k<jvetően kerülnek a Jőzsefvźtros fulajdonába (amennyibeĺ ezt az
onkoľman y zat ígényIí) .

2009. őszéĺ a Jőzsęfvéros és a Centrum Paľkoló Kft. a Szeľződés idotartaÍflát az év végéig
meghosszabbítottfü, és 2010. januaľ l-jével a Józsefváľos vette át a parkoltatási
tevékenységet a VIII. kerületben, |eszámítva a Módosítás által a kibővített területeken végzett
paľkoltatást.

A Képviselő-testtilet f59l20l1. (VI. 16.) számíhatározatźwal döntött a Centrum Parkoló Kft.-
vel fennálló parkolás-Ĺizemeltetési jogviszony 20Il, auguszťus l. nappal történő

fęlmondásaľól. A jogviszony a Csokonai utca _ Rĺíkóczi út _ Fiumei út _ Légszesz utca _

Köĺaľsaság tér - Luther utca _ Népszínhĺíz utca áItal hataľolt bővített parkolási teľiiletľe
vonatkozott.

A Képviselő-testület fe|hata|mazta a Polgármestert, hogy az onkormányzatképviseletében a
Centrum Kft-vel fennálló szerződéses viszonyt felmondja, illetve az &intętt terĹileteken

mfüödő paĺkoló-automaták megvásárlására egy kölcsönĺjsen kialkudott ajźln|atot elfogadjon,
és Biál Csaba igazgatőn keresztül a fennmaľadó elsziímolási kéľdéseket, beleértve a
Módosítás által érintett teriileteken múkcjdő parkoló-automaták megvásárlásának részleteit a
Centrum Kft . -vel megÍfu gy a|ja.

A felhatalmazésaalapjtnmegkezđődtekattlrgyalások a Centrum Parkoló Kft.-vel' mely soľán

a Centrum Paľkoló Kft. a kovetkező ajánlatot tette:

1. ,,Egy a felek által egyeztetett tartalmú megállapodás rendelkezései szeľint a Centrum
Parkoló Kft. 20]1. december 3]. napjĺiig tovább folytatja a parkolás-üzemeltetési

feladatokat a fent leírt területen, melynek fejében kt)zreműkadik abbąn, hogl a terület
iizemeltetési joga, és ą 2. pontban meghatórozott eszkozök 20]]. december 27' és 30'

kazaffi időszakban az onkormányzat számóra átadásra kerüljenek'
2. A Cég tulajdonában lévő ]2 db SIEMENS gyártmányú Prisma típusú 2005-ös éujáratú

parkoló automata az onkormányzat részére értékesítésre kertilnek a kovetkező

feltételekkel:- A park9ló automaták vételára 1.400.000, Ft + Afa / parkoló óra, ósszesen ] 6'800.000,

Ft + Afa
- A vételór magábafoglalja ą következő pótalkatrészeket

- érmenyílás záró 2 db
- hőnyomtató 2 db
- jegyvógó 2 db
- végóllás kapcsoló 20 db
. pénzkazetta ]0 db,'

Az ajénlatot a Jőzsefvarosi K<jzterület felügyelet megvizsgálta, annak részleteit elemezte, és

Biál Csaba igazgatő tr az alábbiakÍól tájékoztatott:

1' A területen 12 db. Siemens Prizma V. típusti parkoló automata van telepítve, melyeket

2005. évben gyártottak, jelenleg a Centrum Paľkoló Kft. tu\ajdona.



2' Á Siemens Maglarország Zrt. tójélroztatósa szerint ezen automatók élettartama szak-

szerij larbantartós mellett (feltételeme, h,g nagłobb káresemény, rongálós nem érte őlret)

akár 18-20 év.

3. Jelenleg ą hazai ,,piacon,' hasznólt parkoló ąutomatóknt beszerezni szinte lehetetlen,

ezért forgalmi értékiitret sem igazán lehet megbecsülni, de előzetes tájékaztatós alapján a
lrözel 6 éves lresziilétrek forgalmi értéIre (feltételene, hogł a Centrum műsząki hátterét

biztosító C-Ware megfelelően karbantartotta őlre) nettó 1,2-l,5 millió Ft. magassógában
található.

4. A parlolós-üzemeltetés bővítéselror az egłik alapárdés, hogł a meglévő taufelügeleti
ľendszerünkbe milyen típusú automatókat lehet installdlni. A Mrdéses automątáknt

természetesen azonnal be lehet ,,illeszteni,, a rendszerbe, ez nagl előny és biztonsóg az
iize me lte té s szempontj óbó l.

5. Ez a típusti Mszülék már egl jó értelemben vett igénytelen szer|rezet, amely még

extrém ldrülmények t<ôzött is (napolwn lreresztül tartó interuív esős időben minimális hiba
szózalékkal képes iizemelni _ ezt mutatja a lrózel Mt éves üzemeltetési tapasztalatunk)

m e gb í z h at ó an funlrc i o nál.

6. Néhóny évre előre tekintve kijelenthető, hog,, a készĺilékek alkatrész ellátottsóga meg-

nyugtató.

7. er/ertk arónyban, valamint figłelembe véve a budapesti parlalási morólt célszerűbb

lenne a fent említett 12 db' partaló automatót egłszerűen megvenni ą Centľumtól, mint új

automatákat be szere zni.

I0. Véleményünk szerint, a jelenleg a teriiletre ,,letelepített,, automatákat (ehetőség

szerint tartąlék érmevizsgóIókkat, pénzkazettákkal, hő nyomtatóklral, jegłvĺźgókkal stb.)

maximum nettó ]'4 millió Fros névértélren éri meg megvásórolni a jelenlegi tulajdonosótól.

Az idei év során beszerzett új automatákat a meglévő parkalós gazdálladási zónák

leýekventóltabb (egnagobb napi érmés bevételt lrezelő) óróinak a cseréjére javasoljuk

felhasználni'

A Pľovital Zĺt.. közbeszerzési szakvéleménye alapján a Kbt. 125. $ (2) bekezdése alapján

hirdetmény közzététe|e nélküli táľgyalásos e|jźlrés lefolytaĺísa sziikséges. Javaslom felkéľni a
Közterület-feliigyeletet, hogy önálló ajánlatkérőként a sziikséges kiizbeszerzési eljárást

folytassa le.

Az őr{ý- vételárának megfizetésekor a Centrum Kft' valamennyi elszámolási, ťlzetési

kiitelezettsé gét beszźľľ.ítźtssal éľvényesíteni kell.

A paľkolóórźlk beszerzésének fedezetéiil a f0|1. évi költségvetés ll107-02 fejlesztési,

felhalmozási céharta|ék e|óirányzatźń és az áfa visszaigénylés bevételi többletet javaslom

megjelölni.

A Képviselĺĺ-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzaÍáľő| sző|ő |912009' (V.l6.)
önkormĺányzati rendelet 4. $ (4) a) pontja a|apján a f01|. évi ktiltségvetési rendelet módosítása a

Képviselő.testület hatĺísköľe.

Kérem az a\ábbi batározati javaslat elfogadását.



HeľÁnozan JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy
1. fe|hata|mazza a polgármesteľt, hogy ktissön megállapodást a Centrum Parkoló Kfr.-vel af005.

szeptember 8-án megkötiitt bővített parkolási területek üzemeltetésére vonatkozó
megállapodásban szeľepló teľiiletre vonatkozóan a követkeá feltételekkel:
a) a Centrum Parkoló Kft. 2011. december 31. napjával beťejezi Józsefváros területén a

paľkolas-üzemeltetési feladatokat és a bevételekkel teljes köľűen elszámol,
b) a parkolĺís üzemeltetési jogf}|Z.január 1. napjától az onkormrányzatszámára visszaadásľa

kerül,
c) a következo eszkőzők 201l. december 27. és 30. közötti időszakban az orlkormźnyzat

szźtnfua átadĺísra keriilnek, a Kbt. l25. $ (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététe|e
nélküli tĺĺrgya|ásos eljánás lefolýatását követően:

. |2 đb SIEMENS gyáĺtmányű Prisma típusú 2005.tis évjáratú parkoló automatą
- f db érmenyí|ás zárő,
. 2 db honyomtató,
- Zdb jegyvźĺgő,
- 20 db végállás kapcsoló,
. l0 db péllzkazet1a

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráridĺĺ: 201l. decembeľ 31.
2. fe|hata|mazza a Jőzsefvttosi Közterület-felügyeletet, hogy az |.c) pontban szereplő eszközök

beszerzésérę önálló ajaĺrlatkérőként folýasson le a Kbt. 125. $ (2) bekezdésę a|apján hiľdetmény
közzététele nélkiili tárgyalásos elj áľast.

Felelős: Józsefvaľosi Közteriilet-felügyelet vezetóje
Hatĺĺridő: 20l1. december 3l.
3. a 2. pont szerinti bęszerzés fedezeteként

felhalmozási taľta|ék e|oirźtnvzatźtbó| és
módosítassokkal:
- azonkoľmanyzat bevételi és kiadási e|oirźnyzatát 4.200 e Ft-tal megemeli Áfa visszaigénylés

címén,
- az onkormanyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadas 1||07-02 cím fejlesztési, felhalmozísi

cé|tarta\ék e|őirźnyzaÍát 16.800 e Ft-tal csökkenti,
- Az tinkoľmanyzat és a Polgiíľmesteľi Hivatal kiadás l 1108 cím felügyeleti szęľvi -

felhalmoziís _ e|oirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli,
. a Közteľület.felügyelęt 30005 cím műktidési bevételi áfa visszaigénylés előiľányzatát 4.200 e

Ft-tal, a felügyeleti szeľvi - felhalmozas _ e|őirźnyzatát 16.800 e Ft-tal megemeli,
- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadĺás felhalmozás e|óirźnyzatát 21.000 e Ft-tal megemeli

l2 db paľkoló őrabeszerzése címén.
4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetés soron következő módosítiísakor, valamint a20|2, évi

költségvetés készítésękoľ ahatározaÍban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l 1. december 3 l.

A döntés végrehajtrását végzo szervezeti egység: Gazdálkodĺísi
Józsefvárosi Kĺĺzterület-felügyelet

Budapest' 20l l. novęmbęr 22.

2l.000 e Ft-ot biztosít a |l|07.0f fejlesztési,
az áfa visszaigénylésből az a|ábbi költségvetés
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a jegy zőt helyettesítő a|jegy ző


