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Budapest Józsefvá ľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testü|ete számára

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A Képviselő-testĹilet a 120l20L1. (ľI.17.) sz. hatáĺozatźtbaĺ úgy döntött, hogy a paľkolási
feladatok ę|Iźttsětta egyĹittmfüödési megállapodást köt a xI. keľĹilet Ujbuda
onkormanyzatáva|, mely megállapodás megkcitésére 20|1. április 13. napján került sor. A
megállapodás2}Il. december 31. napjan lejár.
A kerékbilincselési tevékenység e|Iźtź.sźra is létľejött a két ĺinkormźnyzat, illetve közteri.ilet-
felügyelet közĺitt egy igazgatási tarsulási megállapodás, mely szintén 20||. december 31.
napjén jarIe.

Úiuuaa onkoľmanyzata kezđeméĺyeńe mindkét szerződés meghosszabbítását. A paľkolási
feladatok esetében 2012. június 30. napjáig, míg a kęrékbilincseléssel kapcsolatos feladatok
vonatkozás ában 20 |2. maľcius 3 I . napjáig.

ÉR KEZETT

lnu DĐC1,l 49 Ĺ

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis )ÜIáté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:20| | . decembeľ 1 5. . sz. napiĺend

Tárgy: A parkolási együttműködési megállapodás és a keľékbilincselési feladatok ellátása
érdekében hatósási jsazsatásitarsulás meshosszabbítása a XI. keľĹileti onkorményzatta|
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi xE
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Határozatí jav as|at a bizottság' szźrnáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzü8yi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testĺiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását'



A paľkolási feladatok ellátása kapcsán 6.400.000,- Ftlhó állandó összeg (korábbival azonos)
megfizetésétvá||alnáÚ3uuaaonkormĺínyzata.

A kerékbilincseléssel kapcsolatos megállapodás meghosszabbításéLta a Fővĺáľosi
onkoľmĺányzat kerékbilincselésľe vonatkozó egységesítési tęrvęi miatt egyelőre csak 2012.
maľcius 31. napjáig terjedő iđőľe vonatkozóan kerĹilne soľ' melyet követően' a Fővarosi
rendelet vźt\tozásainak figyelembevétele mellett újabb hosszabbításra lenne lehetőség. A
feltételek a korábbi megállapodźshoz képest ĺem vźtItoznak, maľadna a bęvéteLek 60-40Yo
aÍ aÍLyű me go sztás a, mel yb ől a 60%o i lletné me g onkoľm źny zatlx.lkat.

A szerződések meghosszabbítása, a tevékenység e||átása létszámbővítést nem igényel,
alapfeladaton túl i munkavé gzé s s e l e lláth atő a fe|ađat.
Az eddigi egyĹittmúködés soľán keletkezett bevételek fęđeńék a felügyelet költségeit. A
bevételek egy részének zźĺro|ásźra és más célri felhaszná|ásźra is mód nyílt. osszességében
tehźú gazđaságilag előnyĺis volt számunkĺaa,ĺJ1budźtva|torténo együttmúködés.
Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a paľkolási feladatok e|Iátásźra
vonatkozó együttmúkĺlđési megállapodás valamint a kęrékbilincselési feladatok ellátása
érdekében létľehozandó hatósági igazgatási taľsulási megállapodás módosítása (új

szeľződések tęrvęzęte előterjesĺés |-2. sz. melléklete) tárgyában dĺintését meghozni
szíveskedjen. A tervezeteket Ú;u.'aa onkormányzata készítette, melyek tartalmukban a
koľábbi megállapodások meghosszabbítását jelentik, de foľmájukban új, a módosított
hataridőt tarta|maző me gál l ap o dások.

A megállapodás a\tĺitétsát kĺjvetőęĺ a Kozteľület-felügyelet 2012. évi k<jltségvetésében az
a|apitő okiratban foglaltak a|apjánaszerződéssel ellátott fe|adathozkapcsolódó bevételeket és

kĺizvetlen, valamint közvętett ktiltségeket, kiadásokat vá||aIkozásként köteles megtervezni és

év soľĺĺn gazdálkodni. Váľhatóan eredményes lesz a vá|Ia|kozás, melynek felhaszná|ásátőI
javasolom, hogy a képviselő-testĹilet a szerzoďések lejríľta utĺĺn dĺjntsön.

Tájékoztatgm a Képviselő-testiiletet, hogy a jelen szerződésekkel źLzonos taľtalmú döntési
j avaslatot Ujbuda Képviselő-testülete a mai napon _ 2011 . december 1 5-én _ tźrgya|ja.

Az alábbi hatźlr o zatotj avasl om elfo gadásra.

Hatźrozatijavaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľos onkormźnyzata és onkoľmźtnyzata kĺlzĺitt
a helyi kĺizutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában á||ő kozforgalom elöl el nęm zárt
magánutakon, valamint a tereken, paľkokban és egyéb kózteľiileteken a köZűti jáľművel
tĺirténő vfuakozási (paľkolási) fęladatok e||źúásźra vonatkozó jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képező egyĹittmfüödési megállapodást jővahagyja és annak a|źftásáĺa
felhata|mazzaaPolgármesteľt.

2. a keľékbilincselési feladatok ellátása éľdekében a Budapest Főváros XI. kerület
Ú3uuaa onkoľmanyzattal létľejött hatósági igazgatási tarsulást fenntaľtja 2012. maľcius 31.

napjáig és a jelen előterjesztés2. számű melléklete szeľinti tĺársulási megállapodást jővźhagyja
é s annak a|tir ásáĺ a fe|hatalmazza a P o|sźLrmesteľt.



3. a. l aKoztertilet-felügyelet alapító okiľatában foglaltak a|apjarl a szeĺződésben vállalt
feladatokat v á||a|kozási tevékenysé g e kĺiréb en látj a el.

b.l a vá||alkozásí tevékenység eredményének fe|hasznáIźlsaról a Képviselő-testĹilet a
szerzőďések lejárta után dönt.

c./ felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a20t2. évi kclltségvetés teľvezésénél ahatźrozatban
fo glaltakat ve gye figyelembe.

d./ felkéri a Polgĺíľmestert, hogy a szęrzodések lejáľta után számoljon be a vállalkozási
tevékenységről, annak bevételeiről, kiadásaiľól, eľedményéről és tegyen javaslatot az
eredmény fe|haszná|ásra vonatkozó an.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: I.,2.pont esetén 20II. decembęr 31

3. pont esetén 2012. évi k<iltségvetés elfogadása 20|2. február hó, valamint
folyamatos, d./ pont 2012 július 30.

Budapest, 2011. december 6.

-> /,łł
Dr..Kóćsis llátś

polgáľmester





EGYÜTTMurouBsl nĺncÁr,r,ĺ.ľouÁs
a helyi kozutakon, a helyi ĺinkormányzattliajdonábarlá|Iő közforgalom elől e|nemzárt
magánutakon, valamint a tereken,parkokban és egyéb köZterületeken a közúti járművel

történő várakozási (parkolási) iizemeltetési feladatok ę||átására

amely létľej cltt egyrészről :

Budapest Főváľos Xr. keľůilet Újnuaa Onkormányzata
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Íń39-4I.
képviseli: dľ. Hoffmann Tamás polgáľmester
(a továbbiakban: MegbÍzó Onkoľm ányzat),

másľészről:
Budap est Főváľos VIII. keľület Jĺízsefvárosĺ onk ormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
(a továbbiakb an Megblzott Onkoľ mány zat)

Valamínt
J ó a efv úr o s i Kö zt e r ii l e t-fe l ti gł e l et

Székhelye: 1084 Budapest, Német u 17-19.
Képvíseli: Bíúl Csaba igazgató
(a tovlÍbbiakban : Megbízott onkormúnyzat Intézménye)

között,aza|ábbiakbanrész|etezet1ekszeńnt.

E,L,őZI'íIýINYEK

1. Jelen megállapodás a helyi <inkoľmányzatokľól szőIő 1990. évi LXV. töľvény 9. $ (5) be-
kezdése és a helyi önkoľmanyzatok tĺáľsulásairól és együttmiĺktjdéséľől sző|ő 1997. évi
CXXXV. t<irvény 7. $-a a|apjánkerül megktjtésre.

2. A Megbízó Önkoľmźnyzat Képviselő-testiilete .. szźlmu hatáĺozata
alapjánjelen megállapodás a|apjźnbizza meg a Megbízott onkormányzatot" a parkolási
(iizemelteté si) felad atok e||átásfu a.

3. A Megbízott onkotmáĺyzat Képviselő-testiilete ...... szźtmishatfuozata a|ap-
ján a Megbízó onkormányzattészéte \\Iz.januaľ l-től,20|2.június 30-ig a Józsefuarosi
KözteľĹilet-felügyelettel (továbbiakban: a Megbízort onkoľmányzat Intézménye) |átja e|
j elen megállapodás szerinti parkolási Ĺizemeltetési feladatokat.

Jelen megállapodás a Felek közĺitt 20II. miáľcius 2I. napjátő|2011'. december 3I. napjáig
létľejött együttmfüĺidési megállapodás és módosítása alapulvételével jön létre.



A MEGÁLLAPoDÁS ľÁncy.ł.

4. A Megbízott onko rmányzĺt kłitelezettségei

A Megbízott onkoľmanyzatIntézménye az alábbi meghatźlĺozott feladatok ellátásaľa kdte-
les:

Parkolĺóautomata.üzemeltetés
- Automatĺĺk rendszeres kaľbantartási tevékenysége alkalmazottaíval

o Akkumulátorcsere és _töltés
o Ęőpapírcsereo Ermeolvasó-kaľbantartás

- Automatfü eseti programozási feladatai
- Automaták ad hoc hibajavítása alkatrészcsere nélkül

Pénzfeldolgozás
- Pénzkazetta-begyűjtés
- Készpénz automatĺínkénti leszámolása, bizonylatolása
- Megszámo|tkészpénzbanki befizetése,
- Automatáká|ta|jelentett és beérkezettkészpétu összevętése, eltéľés okanak feltaľása
- Felhasznált kártyaforgalom nyilviíntaľtása
- Ürítési statisztikak készítése
- Ürítési ĺlsszesítők tĺíľolása

Ktizponti kooľdinációs tevékenység
- Automatlák hibajavítási koordináciőja az ugyféIszolgálatok, az ellenőrök és az automa-

tak hibaj elentésęi a|apján
- Komplextávfelügyeletirendszerbiztosítása
- Sorozatos feltörés esetén 24 őrźs feltigyelet biztosítása
- Adatszolgáltatás hibajavításrő| az ügyfelszolgźiati panaszkezelések alźńámasnáséra

Ellenőru ési tevékenység, annak tźlmogatása
- Paľkolási ellenőr technikai infrastrukturájánakkarbarÍartása, hibaelhátítása
- PDA napi letöltésęk kezelése
- Pótdíjfizetésí felszólítás kiállításához sziikséges segédanyagok biztosítása (zacskó,

hőpapír)
- Technikai eszközök napi karbantaľtása: akkutöltés, beállítások ellenőrzése, adminiszt-

rácíő
- P őtđíjazáshoz kapcsolódó fotók letöltése, archiválása
- Parkolási ellenőľi pőtdíjazási szám statisztika

Statisztikák, jelentések
- Meghibásodásistatisztika
- Hibajavításistatisztika
- Havi bevételi statisztikfü készítése automaták forgalmi adataí' mobil parkolási bevétel

és tirítési adatok aIapjáĺ
- Üzemeltetésistatisztikak
- Kihasználtságistatisztikfü

Ügyfél. és panaszkezelés
- Egyedi ügyfélszolg álati panaszkezelés, írásos visszaj elzéssel



- Pótdíjpanaszok kezelése (iktatás, levelek megvá|aszo1ása), kivétel a jogszabźiy alapjárl
biztosított méltányosság

Ktiveteléskezelés
- Felszólítók generálása, adatlekérdezés, nyomtatásra átađás,postazás
- Felszólító levél képzése, kikĹildése külföldi rendszámú gépkocsira, 60 napon belül fel-

szólított események átadásatovábbi ügykezelésre a Megbízó onkoľmźnyzatta| szerző-
diitt ügyvédi iroda (a továbbiakban: tĺgyvédi iroda) részéľe

- Kiilföldi rendszámú gépkocsik pótdíjeseményeinek źĺtadása érvényesítés céljából és ez-
zel kapcsolatos panasz- és beťrzetésrögzítés

- Ügyvédi behajtásra źúadotttigyek befizetéseinek és költségeinek rögzítése
- Ügyvédi irodánál levő ügyek esetén infoľmációkeresés és _nyújtás, jogi szakasz státu-

szainak rcgzítése és különbtiző költségnemeinek előírása

Iľatkezelés / tárolás
- Pőtdíjazáshozkapcsolódó fotó tĺárolása
- Pőtdijazáshoz kapcsolódó dokumenfumok ľendszeręzetttźrolása (felszólító levél elekt-

ronikus foľmátumban, feladój e gyzék)
- Ügykezelés dokumentumainak rendszeręzett trĺľolása (panaszlevelek, panaszos vtlasz-

levelek, faxok, e-mailek)

Nyilvántartási rendszeľ biztosítása
A parkolási és pótdíjazási eseményekkel kapcsolatos ügyintézéshez paľaméterezhető e||e-

nőľzési és pőtdijazási nyilvántaľtási rendszeľt kell felállítania és mfüödtetnie, amely ahatźr
lyos jogszabályi előírásoknak megfelelően taľolja az összes parkolási és pőtdíjazási ese-
ményre vonatkozó valamennyi előírt dokumentumot (esemény-alapadatok, befizetések, fel-
szólítások, panaszok, levelezés stb.).

AdatszolgáIttatás
Folyamatos adatszolgéitatást végez a }l4egbiző onkormányzat részéte a jogszabźt|yok által
előírt adatokľól, és hozzáfétést biztosít a parkolásüzemeltetésbő| származó _ mind a parko-
lójegy-kiadó automatfü hasznźtIatźxa|' realizźit _, paľkolójegy-kiadó automatákĺa lebontott
bevételek nyilviíntartásźłloz, az abbarl szeľeplő ađatok ellenőrizhetősége céljából.

Üzemeltetés és kaľbantaľtás
Avźrakozőhelyeken az e|oírt útburkolati jelek felfestése és a Megállapodás időtaľtalnaa|atl
azok folyamatos kaľbantartása, továbbá avárakozási ĺjvezeteknél előírt jelzótáb|źk (kiegé-
szítő jelzotáblák) kihelyezése és azok folyamatos karbantartása is engedélyezett forgalom.
technĺkai teru alapján.

Tevékenységek elkĺilönítése
A Megbízott onkormźnyzatlntézméĺye köteles számviteli nyilvríntaľtásaiban és az éves
beszámoló tészétképezó mellékletben a parkolási tevékenységet elkülĺlnítetten nyilvántaľ-
tani és bemutatni.

Telj esítési segéd igénybevétele
Megbízott onkormanyzat Intézménye feladatai teljesítéséhez teljesítési segédet vehet
igénybe a}y'regbíző onkormĺányzatértęsítése és írásbe|ihozzájálrulása mellett.



5. A Megbízó onkoľmányzat kiitelezettségei

A Megbízó onkormźnyzat vá||a|ja, hogy a Felek kozott 201I. április 13. napjan létrejött
egyĹittmfütidési megállapodás alapján a Megbízott onkormźnyzatIĺtézményének átadott, a
köaeľiileteken mfüĺidő jelenleg 82 db paĺkolójegy-kiadó automatát 2012. január 1. napjától
z}Iz.június 30. napjáig Megbízott onkoľmanyzatIntézményének üzemeltetésében hagyja.

Felek megállapodnak abban, hogy a paĺkolókĺáľtyfü éľtékesítéséből származő bevétel a Meg-
bízott Önkormanyzat Intézményének bevételét képezi. Az értékesített parkolókĺfutyĺíkból
származő bevétel a Megbízott onkormányzatlntézĺĺénye péĺwfotgalmi bankszámIźtjźrakeru|
beťlzetésre. Megbízott onkoľmányzat Intézménye vállalja, hogy a Megbíző onkoľmĺĺnyzat
teľületén felhasznált chipkártya forgalmĺĺľól havi ęlszámolástkészít aMegbiző onkoľmányzat
tészére, és annak összegét atźrgyhőnapot kĺivető 15. napjáig źÍutalja a}y'regbíző onkoľmríny-
zat OTP Banknál vezetett ||784009-|5511001-10100008 szźtműpénzforga|mi bankszámlájá-
Ía.

A Megbízó onkormányzat kote|ezettségét képezi a vźtrakozőhelyek saját k<iltségén tcirténő
tisńítźsa é s kaľbantartása.

A vźtrakozőhelyeket és a parkolójegy-kiadó automatákat a megá||apodás 1. szĺímú melléklete
tartalmazza.

A Megbízó onkoľmány zat v źilra\ja
- parkolóőrĺlk, ügyféIszolgáIati és pénnéros munkatĺír s alkalmazźsát,
- az ellenórzéshez szfüséges PDA-k, nyomtatók, mobiltelefonok, fényképezőgépek,

paľkolóőri foľmaruha, a karbarúartáshoz szfüséges egýenĺ kishaszon-gépjármű' infor-
matikai ęszközök (szźmítőgép, monitor, nyomtató, fenymásoló, szkenner, hźiőzatkiépĹ
tése), telefonkĺĺzpont, weboldal, hangtogzítő, kamera, nasztő beszeľzését, kialakítását
és azok üzemeltetési költségeit.

- A bankszámlaforgalmat napi szinten rögzíti a Sessionbase Paľk ľendszerébe

A Megbízó onkoľmanyzat kötelezettséget váI|a| arra, hogy a parkolási tevékenység e||átź-sá-

hoz szfüséges saját tulajdonú eszközök tekintetében vagyonbiztosítást köt és taĺt fenn a Meg-
állapodás időtartama a|atĹ.

ó. A kĺadások viselése és elszámolásai

A Megbízó onkoľmrányzat a Megbízolt onkormanyzat Intézménye ńszére a megállapodás
szerinti feladatok ellátasćLért a megáI|apodás 2. számú mellékletében részletezett költségeket
és díjakat ťtzeti meg, az alźlbbi módon:

a) aMegbízott onkoľmrínyzatintézménye źita| ellátott tevékenységek során felmerült és
szám|ávaIígazoltköltségekettovábbszńm|ázottszo|gá|tatálsként,

b) a Megbízott onkormányzat Intézménye tészére havonta 6.400.000,- Ft + ÁFA szol-
gá|tatási díjat,

A Megbízott Önkormrányzatlntézménye az a) pont szerinti kĺiltségeket és a b) pont szerinti
szolgá|tatási díjat a taľgyhónapot követő hónap 8. napjáig továbbszám|ázza a Megbízó on-
kormányzatnak.

A Megbízó onkormrínyzat az a) és b) pont szeľint kiállított szźm|ák a|apján a kiállítást ktivető
15 napon beliil 14100309-92112249.01000001 szrímú bankszámlźLra ábJtalással egyenlíti ki a
Me gbízott onkoľmrány zat Intézménye ré szére.

A k{ízetésfeltétele a Megbíai onkormúnyzat óltal kijelölt személy tetjesítésigazoldsa.



Teljesí.tésigazoldsra jogosult: Biikí LlÍszló Vdľosiizemeltetési igazgató, aki Újbuda Közterii-
let-feliigyeletének vezetője dltal készített teljesítésíjelentés alapjdn a szerződés szerinti telje-
sítést és a kiJizetés jogossúgdt igazolja.

A Megbízó onkoľmányzat a feLadatok ellátásáért kiállított szźlm|ék kiegyenlítésének biztosĹ
tására aMegbízoľt onkoľmányzatIntézméĺye részére felhatalmazást ađ beszedési megbízás-
ľa, a jelen megállapodás 4, szźlmtĺmelléklete szerinti módon.

A Megbizott onkormźnyzat Intézĺnénye a Megbíző onkormĺányzat jelen pont szeľinti nem
ťrzetése esetén a befogadott sztlm|ákkiegyenlítéséľe nyitva álló hataľidőt követő 15 nap eltel-
tével jogosult a beszedési megbízásra.

7. A Megbízó Onkoľmányzat ellenőnési joga

A Megbízott onkormźnyzatIntézméĺye a megállapodás szeľinti tevékenységéról', annak ta-
paszta|atairólhĺíromhavontatźĄékońatjaaMegbízőonkoľmányzatot.

A Me gb ízó onkormanyz at j o go sul t a Me gbízott onkoľm źny zat Intézmény énél a me gállap o -

dásban rogzített feladatok teljesítését belső ellenőrzéstltjánvagy szakéľtő bevonásával ellenő-
tizĺi, az ęllenőrzésre vonatkoz ő jogszabźiyok betartásával.

8. A Megállapodás időbeli hatá|ya, módosítása, megszůintetése

Hatálybalépés' megállapodás időtaľtama

Jelen megállapodás a felek egyetérto nyilatkozata a|apjźn, amegá||apođás a|áírtlsĺának ĺapján
jön létre. A megállapodás a felek képviselő-testiileteinek egyeÉrtőhatćrozataíval egyĹitt érvé-
nyes.

A felek amegá||apodást hatarozottidótartamľa kötik,zÜlz.januaľ 1. napjától 2012.június 30.
napjáig.

Módosítás

A megállapodás kízáľőlag a Felek közĺls megegyezésével, íľásban módosítható, a képviselő-
testiileti đöntések a|apjtn.

Ha jogszabá|yvá|tozás miatt a Megállapodás valamely rendelkezésének vagy rendelkezései-
nek módosítása válik szfüségessé, akkor a Felek kötelesek aľról késedelem nélktil targyaláso-
kat kezdeni.

Ha a megállapodás iďőtartama alatt olyan, a Megállapodás megkĺitésekor az adott fel által
előre nem |źthatő,lényeges és tartós vá|tozás következik be valamely fél kĺiľĹilményeiben,
amely körĹilmény az ađott fel jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett fél kezdemé-
nyezésére a Felek kötelesek a Megállapodás módosítása végett a Megállapodás érintett részét
iljratargya|ni. Nem hivatkozhat a Megállapodás e rendelkezésére azon fél, amely az adott|é-
nyeges kĺirülménybe|í vźitozást bizonyíthatőan _ közvetlen vagy kĺjzvetett módon _ maga
íđézte e|ő.

Megszüntetés, megállapodás lejárta

A megállapodás megszűnésekor a Felek kĺitelesek elszámolni egymás fe|é. Az elszámolási
kimutatások a képviselő-testiiletek elfogadásával keľĹiln ęk Lezfuásra.



9. Jĺíhiszemű, tisztességes eljáľás ktitelezettsége

Felek kifejezetten rogzítk, hogy a megállapodás teljesítése során, valamint a Megállapodással
összefüggésben mindenkor a jóhiszeműség és a tisztesség kcivetelményeinek figyelembevéte-
léveljrímak el. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás teljesítésével összefüggő lényeges
köľĹilményekĺől egym ást tźĄékoztatni kötelesek.

10. Eľtesítéselĺ, lĺapcsolattnrtĺĺs

A Megállapodás alapjan megteenđő vagy megtehető minden éľtesítést, kérést, kérelmet, le-
mondó nyi|atkozatot és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, és az érintett fé|nek az
alábbiakban megadott címére kell kézbesíteni személyesen, vagy ajánlott téľtivevényes postai
küldemény , vagy kereskedelmi futarszo|gá|at, vagy fax útjan is kézbesítettnek kell tekinteni.

A Megállapodásra tekintettel a Felek értesítési címei a következők:

A Megbízĺó Onkoľmányzat vonatkozásában:

Énesítési cím: 1113 Budapest, Bocskai űt39-4I,, Polgĺíľmesteri Hivatal
Fax: 06-1 -372-4522

A Megbízott Onkorm ányzat vonatkozásában :

Értesítési cím: 1 082 Budapest, Baross u. 63 -67 ., Polgáľmesteľi Hivatal
Fax: 06- 1 -3 13-6696

Felek megállapodnak, hogy egymással a kapcsolatot az a|ábbiakban megjelĺilt kapcsolattaľtó-
ik útjan tartjźt<:

MegbÍzó onkoľmányzat:

dľ. Hoffmann Tamás polgármesteľ
Tel:372-4638
Fax:
E-mail : pol garmester@uj buda.hu

Megbíui onkormlÍnyzat Intézménye : ť'ĺ1 buĺa Kiizterĺilet-feliigyelete

FíÍľí Istvdn ígazgató
Tel:688-6999
Email: furÍ.istvan@ktf, ui b uda. hu

MegbÍzott Onkormányzat:

dľ. Kocsis Máté polgiíľmester
TeI:459-2207
Fax:333-1597
E-mail: polgarmester@j ozsefuaľos.hu

Megbízott Onko rmány zat Intézménye :

Biál Csaba igazgatő
Tel:323-1974
Fax:314-6563
Email : igazgato @ikf .hu

Szeruődő felek a szerződést elolvasták, érte|mezték, és mint akaľatukkal mindenben meg-
egyezőt, alulírott helyen és napon helybenhagyő|ag a|áírták.



A Megállapodás mellékleteĺ:
1. Varakozási övezet (varakozasi helyek) és paľkolási-jegy automaták
2.lilegbízoľtonkormanyzat|ntézményerészétefi zetendőkiadások
3 . A képviselő-testiilet i hatátozatok
4. Felhatalmaző|evé|

Budapest, 20ĺI. december

aMegbiző onkoľmanyzatpolgźrmesteľe aMegbizott onkormanyzatpo|gźrmestere
dr. Hoffmann Tamás dr. Kocsis Máté

aMegbizoľtonkoľmanyzatIntézményénekigazgatőja
BiálCsaba

Ellenjegyzem:

aMegbízőonkoľmányzatjegyzője aMegbízottonkormanyzatjegyzót
dr. Hoľti Istvan helyettesítő alj e gy zőj e

dr. Mészĺĺr Eľika



2. számű melléklet

A Megbízott O n koľm ány zat Intézm énye ľészére Íizetendő kiadások

Kiadások ľészletezése

A. A szolgáltatás kiiltségei (továbbszńm|ázott
szolgáltatás):

Tevékenvség max. nettó ijsszeg/ho
I P éĺlzszźrriál ó b éľ1é se 45 000 Ft
2 Sessione Paľk szoftver: 457 600Ft
a
J Utburkolati j elek festé se, k<jzlekedés i táblźk

pótlása:
Tételes elszámolás szerint.

4 Automaták adatkommunikációs díj a: Tételes elszámolás szerint.

5 Hőpapír automatákhoz: Tételes elszámolás szerint
6 Hő papír PDA-hoz: Tételes elszámolás szerint
7 ,,Mikulás'' zacskó :Pótdíj tasak Tételes elszámolás szeľint
8 Posta költsés: Tételes elszámolás szerint
9 Adat lekérdezés levele zéshez: Tételes elsziímolás szęľint
10 További havĺ szolgáltatások: Automaták al-

katrész cseréj ének, pótlásĺĺnak anyagköltsége
Tételes elszámolás szerint. Az összeg
nem becsülhető, a maximális cisszeg fe-
lelősséggel nem állapítható meg.

l1 Automata és kĺiľnyékének takaľítása 82 đb *

4400FtJhő
Havi tételes elszrímolás. havi 360 800 Ft

T2 Siemęns automatiík karbarúartási, hibaelhárítási
munkálatai 82 db * nettó 8183 Ft/hó (havi Sie-
mens átalánvdíi)

670 983 Ft

13 SIM kárrva havi bérlęti đíi 26 db * 3000 Ft 78 000 Ft

A) tisszesen (a teljesítéstől függően maxi.
mum):

A 10. pont adata nélkül a féléves łisz.
szeg:
27 374256Ft. G 562 376 Ft/hó)



B. A szolsáltatási d

Tevékenvség nettó összeg /hó
I Call center:

2 Parkolási ügyek ađminisztrációj a (back office)
3 PénzĹirítés, szortír ozás, bankba szá||itás
4 Iľodaszer, toneľ:

5 Panaszkeze1és

6 Automatákkal kapcsolatos karbantaľtás, kisj avĹ
tás, ľendelkezésrę állás, stb., azza|,hogy

7 P arko 1ó őrök, Ü gyfé |szo|gáIat, P énztĺĺro s napi
e|igazitźsa, ellenőrzése, Monitoľing tevékeny-
sége, útburkolati jelek és k<jzlekedési táblák
folvamatos naoi ellenőrzése:

8 Internet hasznźiat + telefon, fax költség
9 Paľkoló automata tizęmeltetés
10 Pénzfeldolsozás
11 Központi koordinációs tevékenység
I2 Ellenőrzési tevékenység, annak támogatása
13 Statisztikĺík, jelentések elkészítése
I4 Ugyfél és panaszkezelés

l5 Követeléskezelés
I6 Iľatkezelés l táro|ás

I7 Adatállománv kezelés
18 Nvilvĺántaľtási ľendszeľ biztosítása
1,9 Adatszolgáltatás

B) Osszesen 6 400 000 Ft/hó

AtB Osszesen ĺ0 962 376Ftĺhól

9





Táľsulási megállapodás

Budapest Fővaĺos XI. Keriilet Újbuda onkormanyzatának Képviselő-testiilete és Buđapest
Fővaľos VIII. Keľület Józsefuaľosi onkoľmanyzatźnak Képviselő-testiilete a helyi
önkormiínyzatokĺól sző\ő 1990. évi LXV. törvény (oľu.) 10. $ (1) bekęzdés e) pontja szerinti
át nem rvhźuhatő hatáskcjľfüben eljárva, az 1. $ (6) bekezdés c) pontjábarlrogzített szabad
taľsulás elve alapján önkéntes és szabad elhatátozásukból, a 42. $-barl' valamint a helyi
ĺĺnkoľmányzatuk tarsulásairól és együttműkĺjdéséről szóló |997. évi C)ooff. törvény
(Ttv.)7. $-ba.' szerint tarsulás litjan történő Hatóságí Igazgatási Társulást hoznak |étte a
közteľiilet _ felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. $ (6) bekezdése szerinti
kerékbilincselési feladatok ellátása érdekében.

a) atársu|ás résztvevőinek neve, székhelye:
1.) név: Budapest Fővaros XI. Keľület Újbuda onkormányzata
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai tft39-4I.
2.) név Budapest Fővaľos VIII. Keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzata
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

b) a tarsu|ásban intézendő iigyek megj elö,lése :

Budapest Főváros XI. Keľiilet Ú;uuaa onkoľmányzatáĺak (továbbiakban: Ú;uuaa;
kozígazgatási teľĹiletén a köĺeriilet-felügyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény 20. $ (6)

bekezdése szerint korlátozott vaľakozási ĺivezetekben és az ezeket hataroló utcfüban díjfizetés
nélkül vźrakoző, illetve a szabáIýalanul elhelyezett jĺáľművekkel szemben kerékbilincselés
a|ka|mazása, a Budapest fővaľos kozigazgatási tertiletén a jĺáľművel várakozás rendjének
egységes kialakításĺíról, a vźrakozás dijáÍő| és az üzemképtelen jrírművek táľolásának
szabáIyozásĺĺról szóló 30/2010. CVI.4.) Főv. Kgy. rendelet f. szźlmű melléklete szeľinti XI.
keľiilęti tertiletek vonatkozásában.

A feladatellátás módj a:

A kerékbilincs fel- és leszerelésével kapcsolatos kĺiĺerĹilet-felügyelői intézkedéseket és

technikai feladatokat, tovźlbbá az ügyfélszo|gá|ati teendőket (külĺindsen: panaszkezelés,
ĹigyfélszolgáIaton, illetve a kerékbilincselés a|ka|mazźsanak helyszinén tĺjrténő készpénzes,
illetve bankkáľtyás beÍizetés, folyamatos ügyfélszolgálati tevékenység, az tigyfelekkel töľténő
hivatalos kapcsolattaľtás lebonyolításďlevelezés, a keľékbilincs d'íjanak beťlzetéséhez
szfüséges postai csekk biztosítása, NON-STOP ügyfélszolgálat) Ujbuda kozigazgatźsi
teľületén a kerĹileti kezelésben lévő paľkolóhelyek tekintetében Budapest Fővaros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormĺínyzatźnak KözteľĹilet-feliigyelete (továbbiakban: JKF)
foganatosítja, illetve |átja e|.

A kerékbilincs alkalmazásátak'lzźrőIagmunkanapokon 08.00 őtátő| 18.00 óráig kerülhet soľ.

A kerékbilincs fel- és leszeľelését 08.00 _ 18.00 óra között a JKF źl|ta|bíztosított gépjármtĺvel
egy fó közteľĹilet-felügyelő és egy fő JKF állomanyába tartozó ťĺzikai kerékbilincs
feľleszerelő a|ka|mazott |átja el. A 18.00-08.00 óra közötti időszak alatt kérelmezett
keľékbilincs leszerelési feladatokat ügyeleti foľmában a JKF Ügyfélszolgá|atźn keresztiil a

JKF a|ka|mazásában á||ő kclzteľtilet-felügyelő és a JKF á|Iományába tntoző ťlzikai



kerékbilincs fęl/leszerelő alkalmazott végzi eI, továbbá azĺlibuđa Kozteľtilet-felügyelet 1 fő
közterület-felügyelőt biztosít.

Ingyenesen hívható zoldszźlm: 06- 8 0 -20-46- l 8

A kerékbilincs alkalmazása során a köZteľület-feltigyelő és a JKF állomanyábatartoző ťlzikai
kerékbilincs feľleszere|ó alkalmazott a kerékbilincs köZterĹilet-feltigyelet általi alkalmazására,
a jármúvek e|szá|Iitásźra, valamint a felmerült ktiltségekľe vonatkozó szabályokľól szóló
5512009. (x. 16.) IRM ľendelet előírásai szeľint jaľ el.

c) atźtrsu|ás vezetőjének és alkalmazottainak kinevezési módja, a munkáltatói jogok
gyakorlásának a rendje, a költségek viselésének aránya..

A tiíĺsuláson belül a feLadat ellátásban JKF részéről közremfüödő k<jztertilet-felügyelők és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat JKF vezetoje, Újbuda részérő| kcjzremfü<jdő
köztertilet-felügyelő felett Ujbuda Közteľiilet-felügyeletének vezetője gyakorolja.

A JKF a társulási megállapodás szerinti kerékbilincs alkalmazásából befolý bevételeket
kiilön a|szźrrťrźnkezeli és abból a lentebb meghatáĺozottak szerint utólagosan, a tiírgyhónapot
követő hónap 05. napjáig átuta\ja Ú;tuaa n784009-15511001-10100008 szttmű paĺkolási
b evételi a|szám|áj ara, me ly ĺi s sze g ge l Uj buđa szab adon gazdźiko dhat.

Tláľsuló felek akként állapodnak meg, hogy a taľsulási megállapodás szęľinti kerékbilincs
alka|mazźsából befolý összeg 60%o-a JKF illeti meg, 40Yo-a pedig Ujbuda számaľa keľiil
átlÍa|ásra a fentiek szerint.

A JKF a befolý bevétel őt megillető részéből (60%) vá||aIja, hogy a kerékbilincs
a|ka|mazásiíhoz szfüséges személyi és táĺgyi feltételeket biĺosítja, az igyféIszolgéiatot
folyamatosan mfüödteti, a karbarfiartási munkákat eIvégzi, a feladatel|átáshoz sztikséges
gépjármúvet biztosítja és üzemęlteti. Ezen összegen felül a JKF további kĺiltség-térítésre nem
taľt igényt.

A JKF felelősségbiztosítása a kerékbilincs közterĹilet-felügyelet általi a|kalmazásáĺa, a
jáľművek elszátLlításźra, valamint a felmeľĹilt költségekre vonatkozó szabályokľő| sző|ő 55l
2009. (x.16.) IRM rendeletben meghatározottak szerint kiteťed a keľékbilincs alkalmazása
során azintézkęďés a|ávont gépjármúben keletkezett esetleges kaľokozás rendezéséľe. A JKF
vá||alja,hogy az áLtala kezdeményezett, és az 1999. évi LXIII. tv.23. $ (3) bekezdése szerint
a Rendőľség á|ta| elbírált és jogosnak minősített panaszok esetében az iĺtézkedés költségeit,
az érintett tigyfél részérę _ az őt megillető részesedése terhére _ megtéríti.

d) atźtrsu|ásba való belépés, illetőleg a kiválás szabá|yai:

Jelen taľsulási megállapodás _|<ĺzźrő|ag a két fél között -határozolt időtartamľa,Zllz.januar
1 . napj ától 2012. marcius 3 1 . napjáigj ön létre.

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

e) atársliás mfüödési területén a helyszíni igyintézés rendje:



A kerékbilincs alka|mazásźxa| kapcsolatosan a felek abban állapodnak meg, hogy a
szabálysértés esetén az eljarő közteľĹilet-felügyelők kizań|ag helyszíni bírságot szabhatnak
ki' Amennyiben a helyszíni bírság kiszabását azngyféI nem veszi tudomásul, a szabályséľtési
eljarást indítanak. A gépjrĺľművęzető tźxollétében történő helyszíni bírság kiszabását nem
a|ka|mazzźlk.

Az 5512009 CX.16.) IRM ľendelet 11. $-ának megfelelően elszállított gépjríľmű esetében az
elszállítással érintett tigyfel által megfizętętĺkeľékbilincselés kĺjltsége, és a helyszíni bírság
összege a JKF bevételę.

Egyebekben az igyintézés a JKF folyamatosan mfüödő ügyfélszolgá|atán (1084 Budapest,
Német u. 17 - I 9 ., telefonszám a: 0 6 -I -29 9-7000) keľül bizto sításra.

fl egyéb rendelkezések:

A Tĺĺľsulás Tĺírsulási Megállapodásĺának jóvahagyása, módosíttĺsa, megsziintetése, felbontása,
megszűnése során a Ttv. 4. - 6. $-ai szerint kelleljáľni.

A társulás tagjai kilépéskor és a taľsulás megsziínésekor kcitelesek egymással az ađott hónap
utolsó napj áig elszámolni.

A Taľsulás tagsai a jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az oťr,., valamint
Ttv. rendelkezéseit tekintik irrĺnyadónak.

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból erędő, a társulás
műkcidése során esetlegesen felmeľiilő vitás kéľdéseket elsődlegesen egymás ktiz<itt,

tláľgyalásos úton, konszenzusos módon kívanjĺĺk rendezni. A bírói út igénybevételével
kizźrő|ag akkoľ élnek, ha az e|ózetes egyeztetés nem vezetett eredményre' megegyezésre.

A taľsulási megállapodást, annak elolvasását, tarta|mának megismeľését és megéľtését
kcjvetően a Társulást alkotó települési önkoľmányzat képviselő-testiilete képviseletében eljáľó
polgáľmesteľek a képviselt <inkoľmĺĺnyzat akaratáva| mindenben megegyezóen, annak
nevében helyben hagy ő|ag írjzk a|á.
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