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Buclapest J őzsefvárosi onkoľ mányzat

Képviselő.testii lete számár a

Tisztett Képvise|ő-testÍilet!

A Magyaľország helyi önkormányzatairő| szó|ô 2011. évi CLXXXIX. tiiľvény (a továbbiak-
ban vĺotv.) 2013. januér 01-én hatá|yba |épó 23. $ (5) bekezdésének 3. pontja szerint 2013.
január 01.től a parkolás.iizemeltetés ellátása a keľĺileti iinkoľmányzatok fe|adata' míg

az Mötv. 23. $ (4) bekezdés 10. pontja éľtelmében a helyi kiiztisségi közlekedés biztosítása

és miiködtetése, valamint a főváľos terůiletén a paľko|ás feltételrendszeľének kĺalakítása
a Főváľosĺ Onkoľmán yzat Íe|adata lesz.

F.igyelemmel arrą hogy azMötv. fentiekben hivatkozott rendelkezései éľtelmében a Fővárosi

Öl*ormányzat 2013. január 01-Ĺől parkolás-Ĺizerreltetési feladatokat trem láthat ei, a kerĹileti

önkoľmányzatokkőzigazgatási teľiiletén lévő' de a Fővárosi onkoľmányzat tulajdonában áů|ő

közúti várakozőhelyek iizemeltetését is a keriileti önkoľmányzatoknak kell ellátnia.

Fentiek a|apjéna Józsefuárosközigazgatźlsi teľiiletén |évő, aFőváľosi onkoľmányzattl|ajdo-
nttban, keáésében álló közriti várakozőhelyek parkolás-tizemeltetését a Mötv. vonatkozó
ľendelkezései szerint a Józsefu áľosi onkoľmá nyzatnak kell ellátnia.

A Józsefuárosi parkolás.gazdálkodási rendszer bővítése kapcsán a Képviselő-testĺilet
377/20|2. (XI.08.) sz.határozatébanfę|hata|mazta a polgármesteľt, hogy folytasson tárgya|ér

I
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: f0l2. decembeľ 1 9. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a józsefoáľosi fóvárosi dijfizető parkolóhelyek Íizemeltetésének átvéte|ére

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a határozat elfogadźsálhoz minősített szavazatĺőbb-
ség szĹikséges.
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Váľosgazdátkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bĺzoĺtság véleményezi -

Hatálr ozati j av as|at a bizottság szátmár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsag javasolja a Képviselo-testiiletnek az e|óterjesztés meg-
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sokat a Főváľosi onkormányzatta| aBudapesti Kiizlekedési Központ (BKK) Ĺizemeltetésében
' 'á||ó fóvárosi.tulajdonú józsefváľosi paľkolóhelyek üzemeltetésének átvételével.kapcsolatosan
..és felkéľte a polgáľmesteľt, hogy a tárgyalások eľedrnényéről számoljon be a Képviselő-

testĺiletnek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviseló-testületet' hogy Budapest Főváros Közgyűlése 20|2. dę-
' ''cembeľ 12,:napján megtartott iilésén a dfiköteles közterületi vfuakozőhelyek üzemeltetési,

fenĺltaľkĺsi és karbantarüási feladatainak keriileti önkoľrnányzati fe|adatkörbe valő áttadésźlval
összefüggően döntéseket hozott. Az előterjesztésbęn leíľtak szęrint a kerületi önkoľmányzat-
ok közigazgatási területén lévo valamennyi, a fővárosi önkoľmányzat tulajdonában álló köz-
lekedési célű várakozásiközterú|etet, továbbá a fibváľosi önkormányzatot megillető fenntartói

.jogok,közü| avárakozás idejét, mődját je|ző kiizlekedési jelzések elhelyezésének és útbuľko-
lati jelek felfestésének jogát źúkívźnja adni az érintett keľületi önkormányzatnak, a parkolás-
iizemeltetési feladatok elláüísához szükséges, a paľkolás-üzemeltetéshęz sziikséges józsefvá-

' rosi kö'ztęrületeken elhelyezett paľkoló automatákat a Fővárosi Onkoľmányzat.ĺĺíjmentesen
hasznéůatba adja (2. számű melléklet), a BKK Ztt. pedig béľbe adja a VIII. keriileti parkolás-
iizemeltetőnek, a Józsefváľosi Közterĺilet-felügyeletnek (3. szźmú melléklet). A fővárosi díjfi-
zetőhelyeken kihelyezett közlekedési jelzőtáblák listáját a 4. számű melléklet tarta|mazza.

Ahhoz, hogy egy éľintett keľiileti önkormányzat, a Főr,árosi onkormányzat tu|ajdonában, ke-
. zelésében álló közúti , várakozóhelyen az Mötv. 23. $ (4) bekezdése szerinti paľkolás-

üzemeltetési fe|adatot 20|3. januźtr.0l. napjától elĺáthassą a Fővárosi Önkoľmányzat szüksé-
gesnek taľtja egyiittmiĺködési megállapodás megkötését. A Fővárosi Önkoľmányzat javas|ata

.' szerint'az egyĹittműködési megállapodásokban a parkolásból befolyt bevételek és a költségek
elszámolásának szabá|yai a Főváľosi' onkormányzat által jelenleg végzeÍt paľkolás-. 
üżeme|tetési gyakorlaténak eddigi tapaszta|aĺai aiapján ideiglenesen keľülnének megállapÍtĺís-
ra azza|, hogy ezeket a szabá|yokat a felek az egyijttmuködési megál|apodás alkalmazásának
feléves tapaszta|atai a|apján feltilvizsgálják és ezt követően 2013. július l-től véglegesítik. A

. Főváľosi tnkoľmányzattal kötendő Egyiittmtĺkiidési megállapodás szeľint a Kktv. 9/D s (6)
bekezdésére tekintettel a VIil. kerĺileti ÖnkormányzataFóvérosi Önkorményzattulajdonában

' ái|ő ťlzeto közterĺileti vélrakozőhelyek után befolyt díjakat és pótdíjakat a többi parkolási be-
vételtől elkülönítetten szedi be és taľtja nyilván, me|y összeg a Fővárosi onkormányzatot ille-
ti.'Az Együttmiĺktidési megállapodás éľtelmében a VIII. keľületi onkoľmányzat a Főváros

' onkoľmányzat tu|ajdonában ál|ó váľakozóhelyek után beszedett paľkolási bevételből (díj,
pótdíj, egyéb) levonná a Fővárosi onkoľmányzat fulajdonában á||ő várakozóhelyekkel köz-
r,ętleniil tisszeftiggő szükséges kiiltségeket (így különösen az iizemeltetés, beruházások, a
paľkolás üzemeltetéssel kapcsolatos munkabér költségek, igényéľvényesítés költsége), de leg-
feljebb azonban előzetes költségkalkuláció szerint 9000,- Ft költséget férőhelyenként. A levo-
nás uĹán fennmaľadó teljes összeget minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig paľkolás-
üzemeltetés jogcímén áúutallnáa Fővárosi onkoľmányzatpénzforga|mi számléłjára.

A Fővárosi .onkoľmányzat elfogadta a Jőzsęfvárosi onkoľmányzatétva| kötendő együttműkö-
dési megállapodást és felkéľte a föpolgáľmestert annak a\áírénára, a parkolóautomaták béľbe-
adásáľólszó|ószerzódésekmegkötésérefę|hata|maztaaBKRZrt-t.

..Véleményünk szerinĺ azonban a Fővórosi onkarmónyzat által elftgadott eg,lĺittmlűködési
mególlapodás, valamint az óltaluk előkeszített bérleti szerződés több elemében pontosítósra
s zorul, e z é rt ne m j av a s o lj uk az o k v ál t o zatl an fo rmób an tt) rténő e Ifu gadá s ót.

, A Jőzsęfvélrosi KözterĹilet-felügyelet a BKK Zr1. Parko|étsi Divíziójával folytatott egyeztetése
a|apjőn a VIII. kerületben, a fővárosi tulajdonú közúti várakozőhelyeken a Főváľosi Önkor-
mélnyzat tulajdonában lévő 20 db, valamint a BKK Zrt. tu|ajdonában |évő 20 db. parkoló au-
tomatiít 2012. decembeľ 31-ig át tudja venni. A tarifamódosítiísokat, tarifafoliákat, az automa-
ták áĘrogramozásźtt meg tudja oldani, az automatźlk zavarta|an műkiidéséhez szükséges hő
papíľt' az étmés bevétel ijrítéséhez szükséges technikai eszközöket be tudja szerezni, így
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2Oł'3. jaĺuáľ 01-től biztosítani tudja a paľkolás-Íizemeltetést. A feladat átvételével járő egy-

szeri költségeket, melynek összege 2.295,5 eFt, az 5. szźtmű melléklet tarta|mazza. A költsé-
gek fedezeteként javasoljuk megjelö|ni az á|ta|źnos tartalék e|őirányzatáú.

A Ktizteľület-felügyelet tźtjékoztatása szerint a fováľosi tulajdonú automaták nem illeszthetőek
be a kerületbenhasznéĺ|t Siemens típusú automaták tĺávfelügyeleti rendszeľébe, továbbá a ke-
rĹiletben használatos parkoló-kártyákkal (chip kártya) sem kompatibilisek. Ezért hosszabb
távú üzemeltetést ťrgyelembe véve javasolja megvizsgá|ni a fővárosi tulajdonban lévő paľkoló
automaták cseĘét.

A BKK Zrt. Parko|álsi Divíziójától kapott adatok a|apjáln 589 közúti dijfizetó várakozóhely
keriil áwételľe, amelyre vonatkozóan afent je|zett 9000 Ft/féľőhely kiiltségigéný alapul véve
maximum 5,301,000 Ft/hó éľvényesíthető a Fővárosi onkoľmányzat fe|é. Az e|őzetes szétmí-

tiĺsok szeľint ez az összeg elegendő a Közteriilet-feltigyelet szétmára a fővárosi tulajdonri par-

kolóhelyek Ĺizemeltetéséhez.

A fent jelzett terĹileteken a paľkolásbőll szőrmaző bevételre vonatkozóan nincsenek teljes köľíi
adataink, azonban a jelenlegi egyiittmíĺktidési megállapodás fentebb jelzett része kizőrja,hogy
a parkolási eľedményből a Fővárosi Önkoľmányzaton kíviil Józsefuáros is részesedne. Az
üzěmeltetési ktiltségék, valamint egy esetleges paľkolási eredmény megosztása kéľdésekben
célunt hogy olyan megállapodás szĹilessen a későbbiekben, amely.nem csak a Főváľosi on-
kormźnyzat, hanem Józsefuáros szźmőra is kedvező legyen. A közteľület-feliigyelet parkolás-

Ĺizemeltetési tapaszta|atait alapul véve fogjuk megtenni az egyittmúködési megállapodás mó-

dosításáľa a javaslatainkat.

Komoly problémát okozna a kerĺileti tulajdonban Lévő dijfizető teriiletek Ĺizemeltetésére vo-,

natkozőan, ha nem születik gyors megoldás. A VIII. kerületi _ jelenleg BKK által iizemelte-
tętt teľĹiletek közel 600 féľőhelyettarta|maznak, melyek esetében 30-35 %.os átlagos kihasz-
náltság jellemzö. Amennyiben2}I3.január 01. után ezeket a teľiileteket nem Ĺizemeltetik
(BKK már nem végezheti), azaz a várakozás itt ingyenessé válik, az rendkíviil hátrányosan
éľintené a jőzseťvéĺrosi díjfizető helyek iizemeltetését. A fővárosi területeken az automaták
iizemeltetésének, parkolás-ellenőľzésnek megszűnése nagyon rövid idő a|att azt eredményez-
né, hogy a keľületi dijfizető helyekľől megindulna az ,,e|vándorlás'' és ľövid idő a|att 40-45%o-

os bevételkieséssel kellene számolnunk. Továbbá a díjfizetési fegyelem visszaállítása az íjze-
meltetés visszaźl|ításátt követően minimálisan 2,5-3 hőnapot venne igénybe, ami további be-

vételkiesést eredményezne.

Az Egyiittmiĺködési megállapodás szerint a Fővárosi onkoľmányzat nettó 9000 Ft/ferőhely
költségigéný taľt elfogadhatónak. Azösszega BKK Parkolási Divíziójaés az FKPT (V. keĺĹi-

leti paikolái-Ĺizemelteiő) üzemeltetési költségei a|apján került megát||apitétsľa a Főváľosi on-
kormźnyzat á|ta|. A JKF más strukÍúľában végzi az Ĺizemeltętést, mint az em|ített két üzemel-
tető, más típusri parkoló automatákat hasznái, melyek teljesen más karbantaľtást is'igényel-
nek. Bár az źúvéte|re kerĹilő parkoló automaták napi szinten karbantaľtottiak, az áú|ag életkoruk
15 év, így nem becsiilhető ę|őre az automatákkal kapcsolatos várható javítási költségek, ezéľt
jelen pillanatban teljes bizonyossággal nem jelenthető ki, hogy a Főváľos által ajánlott 9000
Fťférőhe ly ľenŁíb il i ssá te sz i -e az izęme|tetést.

Fentiekĺe tekintettel kéľem az a|á.ŕ,bi határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. f}l3.,január 01. napjától átveszi _ kötelező önkoľrnányzati f.e|adatként - a Főváľosi Ön-
kornányzattól a Budapest VIII. kerületi paľkolás-ĺizemeltetési.feladatot, mely feladatot a. Józsefuárosi Közterület-felügyelet útján kívánja ellátni.

2. Felkéľi a Közterület.felĹigyelet vezetojéta paľkolás-üzemeltetési feladatok átvételére.

3. az |.pontban foglalt feladatok őúvéte|éhezegyszeri támogat.ískęnt2.295,5 e Ft-ot biĺosít
az intézmény ľészére az źita|źnos taľta|ék terhére.

4. ahatérozat 3. pontjában fog|altak miatt:
a) az onkormźnýzatkiadás ll107-01 cím Működési cél és általános tartatéke|óirányza^
' tźLtf.f95,5 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott,. pérueszköz államháztartźson beltilre, ezen belül saját költségvetési szeľvek felĺigyeleti miikö-
. dési tálmogatźsae|(5irányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

. b) a Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelet 30105 cím bevételi üímogatások saját költségveté-
si szeľvek miĺkijdési felĹigyeleti szeľvi támogatás e|óirálnyzatétt és a kiadás dologi elői-
rźnyzatilt2.295,5'0 e Ft-tal megemeliaz 1. pontban foglalt feladatok címén.

c) 2013. január hónaptól afe|adate||tttźts fedezete azátvett parkolási teriiletľől teljesítendő
bevétel.

5' Felhatalm a77'a apolgáľmesteľt, hogy a paľkolás-iizemeltetési feladat átvételével kapcsolat-
. ban az egyuttmíikiiĺlési megállapodás tarĺa|mától folýasson egyeztetéseket a Íi5polgáľmes-

teľľel, a paľkolóautomaüík béľbeadásáľól szóló megállapodás tartalmáról a BKK Zrt-ve|.

6. Felkéri a polgármestert hogy ahatźrozat4. pontjában foglalt egyeztetések eredményének
figyelembevételével tegyen javas|atot az együttmiĺködési és a bérbeadási megállapodás tar-
ta|mőra a képviselő-testiilet 20|3. januőri első Ĺilésén

Felelős: Polgáľmester, Józsefuáľosi Közteľület-feliigyelet.
Hatfuidő: 1-4. pont esetében 20|3. január 0|.
5-6. pont esetében 2013. január 3 1.

A döntés végľehajtás át végző szęrvezętiegység: Józsefuárosi Kiiaeľület-felügyelet.

Budapest, f012. december 19.

Törvényességi e|lenőľzés:
Rimán Edina

jegyző

aljegyz(5



1. számú melléklet
Együttmííködési Megá|lapodás

parko|ás üzemetetési feIadatok e| |átására

ame|y |étrejott egyrészrő| :

Budapest Főváros önkormányzata (1052 Budapest Városház u. 9-1L., képvĺseli: Tar|ós |stván

főpolgármester, a továbbiakba n : Fővárosi onkormá nyzat),

másrészrészrő|:
Budapest Főváros V||l. kerület Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross utca 63-67., képviseli:

Dr. Kocsis Máté polgármester, a továbbĺakban: V||l. kerü|etĺ önkormányzat),

(Fővárosi önkormányzat és V|||. kerületi onkormányzat kÜlön-kÜ|on em|ítve Fél, egyÜttesen Felek) kozött

az aIu|íroťt he|yen és időben, az alábbife|téte|ek mel|ett:

Előzmények

1.) A Magyarország he|yi önkormányzataĺró| sző|ó 2o1I. évi CLXXX|X. törvény (a továbbĺakban: Mötv.)

2013. január 1. napján hatá|yba |épő23.5 (5) bekezdés 3. pontja szerinta parko|ás-Ĺizeme|tetés e||átása a

kerü|eti tinkormányzatok fe|adata , míg az Mötv. 23. 5 (a) bekezdés 10. pontja érte|mében 2013. január 01.

napjátó| a Fővárosi önkormányzat fe|adata a he|yi ktizösségĺ köz|ekedés biztosítása és működtetése,
vaIamĺnt a főváros terü|etén a parko|ás fe|tételrendszerének kia|akítása.

2) Figye|emmel arra, hogy az Motv. fentiekben hivatkozott rende|kezései érte|mében a Fővárosi

Önkormányzat a Fővárosban parko|ás-Ĺizeme|tetési fe|adatot nem |áthat e|, a V|||. kerületi onkormányzat a

ktizigazgatási terü|etén |évő, de a Fővárosi önkormányzat tu|ajdonában á||ó közúti várakozóhe|yek

üzemeltetését2oL3.január 1. napjátó| a V|||. kerü|eti onkormányzat |átja e|, ame|ynek kereteit a Felek
je|en egyrittműködési megá||apodásban (a továbbiakban: Megá||apodás) kívánják szabá|yozni, figye|emmel

a közúti köz|ekedésrő| szó|ó 1988' évi |. törvény (továbbiakban Kktv.) glD. s Q|-ę) bekezdéseire is.

!. A Megállapodás tárgya:

1.) Annak érdekében, hogy a V|||' kerü|etĺ önkormányzat az Mötv. 23.s (5) bekezdésének 3' pontjában

fog|a|t parko|ás.üzeme|tetésĺ fe|adatot e||áthassa, a Fővárosi önkormányzat a nemzeti vagyonró| szó|ó

2oL7. évi cxcvl. törvény 3. s 10. pont és 12. s (2) bek. a) pontjára, va|amint az á||amháztartás szervezetei

beszámolási és ktlnptvezetési köte|ezettségének sajátosságairó| szó|ó 249/2ooo, (x||, 24.| Korm. rendelet

20. 5 (1) bekezdésére tekintette|, a Fővárosĺ önkormányzat tulajdonában á||ó közterÜ|eteken a járműve|

történő várakozás biztosítása cé|jábó|, üzeme|tetés jogcímén átadja a V|||. kerü|eti onkormányzatnak, a V|||.

kerü|eti Önkormányzat közigazgatási terü|etén |évő, va|amennyĺ tu|ajdonában á||ó köz|ekedési cé|ú

várakozási közterületet (a továbbiakban: Ingat|anok), vaIamint a Fővárosi önkormányzatot ezen

Ingat|anokon megi||ető fenntartóĺ jogok ktizü| a várakozás idejét, módját je|ző _ jelen Megá||apodás 1.

számú mel|ék|etében meghatározott - kĺiz|ekedési je|zőtáb|ák e|helyezésének továbbá az útburko|ati je|ek

fe|festésének jogát az a|ább felsoro|t utca és he|yrajzi szám a|attiterü|eteken:

(i) utca szerĺnt: B|aha Lujza tér 1-3, József krt., Ü||ői út, Baross utca, Fĺumei úti fe|Ü|járó a|atti

terü|ete, Rákóczi tér, Kerepesi út, Ke|eti pá|yaudvar indu|ásí és érkezési o|dala
(ii) He|yrajziszám szerint:36405 hrsz.,36403 hrsz.,36806/3 hrsz.,36745/2hrsz.,34567 hrsz.,

34879/2hrs2.,38834/4hrs2.,32952 hrs2.,32953 hrsz.,3295Il1hrsz.,34567 hrsz.



Ez a rende|kezés egyebekben a Fővárosi onkormányzatnak az |ngatlanokka| kapcso|atos tu|ajdonjogát és
fenntartoł kötelezettségeit nem érinti, az egyes Ingat|anok tekintetében a tu|ajdonjog vá|tozat|an marad.

'2.) Az Mötv: 23. s (5) bekezdés 3. pontja szerinti parko|ás-Üzeme|tetés keretébén, a vlll. kertileti
önkormányzat,'a je|en MegálIapodás |.1. pontjában meghatározott Ingat|anokon kÜlonösen az alábbi
feIadatok e||átására köteĺes:

(i) az egységes parko|ás-szabá|yozás fővárosĺ bevezetésére a terü|etje||egéhez ĺgazodó parko|ássa|, a
szabá|ytaIan parkolások visszaszorítására, a környezeti ártaImak csokkentésére;

(ii) a fizető várakozóhelyek üzeme|tetésének biztosítására i
(iii) a ktizterü|et ésszerűbb parko|ási cé|ú feIhäszná |ásának mego|dására ;

(iv)a szükséges forgaIomtechnikai eszközök kihelyezésére, időszakos etienőrzésére; szÜk5ég szerĺnL-
módosítására, pót|ására;,

(v) a gya|ogos fe|ü|etek gépjárművektő| va|ó fe|szabadítására;
(vi)a várakozásĺ övezetek terü|etén, a Budapest főváros kozigazgatási terü|etén a járműve| várakozás

rendjének egységes kialakításáró|, a várakozás díjáró| és az üzemképte|en járművek táro|ásának
szabá|yozásáró|szó|ó 3olzoto. (V|.4.)Főv. Kgy. rende|etben (a továbbiakban: Parkolási Rende|et)

' meghatározott díjfizetésife|téteIekkeI ttirténő várakozás e||enőrzésére,
(vii) a Parko|ási Rende|et és a Kktv. szerinti várakozási díj és pótdíj beszedésére és behajtására;
(viii) a parko|ás üzeme|tetéséhez és fejIesztéséhez szÜkséges eszközök beszerzésének technĺkai

e|őkészítésé re, az új beruházások sza kmaĺ vé|eményezésére,
(ix) a haszná|atra átvett eszkozök, így kü|önösen a parko|ójegy-kĺadó automaták üzeme|tetésére,

fennta rtására és karbantartására
(x) ügyfé|szo|gálat működtetésére, a kapcsolódó kommunikációs fe|adatok e||átására;
(xi)a várakozóhelyek folyamatos tĺsztán tartására, szükség esetén hó eltakarításra, jégmentesítésre

i||etve az ezze| kapcso|atban szükséges intézkedések megtéte|ére'

3.) A parko|ás-üzeme|tetésre átadott |ngat|anokon a szemét-e|szá||ítás joga nem i||eti meg a V|||.

kerĹiIeti onkormá nyzatot.

4') Fe|ek rögzítik, hogy a V|||. kerületi onkormányzat, aje|en Megá||apodás |.1. pontjában megje|ö|t
lngat|anokat kizáró|agosan parko|ás-üzeme|tetési cé|ra veszi át, ame|y Ingat|anokon je|en Megá||apodás
hatá|yba lépésének napjától köteIes e||átni a parkolás-üzemeltetésife|adatokat'

5.) Budapest Főváros onkormányzata szavatol azért, hogy az üzemeĺtetésre átadott ĺngat|anok az
üzeme|tetés egész ideje a|att alka|masak a szerződésszerű haszná|atra, azaz azokat közterü|etĺ fizető
parkolás cé|jára Iehet haszná|ni.

6.) A je|en Megá||apodás |.1. pontjában megjelö|t ingat|anokon a parko|ás-üzemeltetésĺ feĺadatokat a
V|||. kerü|eti önkormányzat szemé|yesen, vagy az Mötv. 16/A. 5-a szerinti szo|gá|tató útján látja el.

ll. A Felek jogai és ktitelezettségei

1.) A V|||. kerÜ|eti onkormányzat köteĺezettséget válla| arra, hogy a parkolás-i.izemeltetésre átvett
Ingatlanokat rende|tetésszerűen haszná|ja, tevékenységét a vonatkozójogszabá|yoknak megfele|ően végzi.

2.,) Fe|ek rogzítĺk, hogy a jelen Megá||apodás |.1. pontjában meghatározott |ngat|anokon, je|en
Megá||apodás a|áírásának napján összesen 40 db parko|ójegy-kiadó automata (a továbbiakban: Automata)
üzeme|'



3.) Fe|ek rögzítik, hogy a.je|en Megá||apodás ||.2. pontjában meghatározott Automaták közÜ| 20 db a

Fővárosi tnkormányzat, 20 db a BKK Budapesti Köz|ekedésĺ Kozpont Zártkörűen Műkodő Részvénytársaság

(a továbbĺakban: BKK Zrt.) tu|ajdonában van.

4') A Fővárosĺ onkormányzat köte|ezettséget vál|a| arra, hogy a tu|ajdonában á||ó és a jelen

Megá||apodás l.1. pontjában megnevezett Ingat|anokon á||ó Automatákat - az M.itv. 23. 5 (5) bekezdés 3.

pontja szerinti - parko|ás-Üzeme|tetési közfeladatok je|en Megá||apodásban fog|alt keretek közott torténő

ellátása cé|jábó|, e közfeladat e||átásához szükséges mértékben a Vll|. kerü|eti önkormányzat ĺngyenes

használatába ad1a azza|, hogy ezen automaták üzeme|tetéséve| kapcso|atosan a V|l|. kerü|eti onkormányzat

kö|tségek e|számo|ására a ||l'2.) pont szerĺnt nem jogosu|t.

Fe|ek megá||apodnak, hogy az ingyenesen haszná|atba adott Automaták rendeltetésszerű haszná|atra

alkaImas á||apotban tartásához szÜkséges á||agmegóvássa|, fe|újítássa|, javítássaIjáró kö|tségeket, valamint

minden további rendkívüli és egyéb ktl|tségeket - ideértve az a|katrész pót|ás kö|tségeit is - a V||l. kerü|eti

onkormányzat vise|i. Abban az esetben, amennyiben működésképte|ensége okán az Automata pót|ása

merü|ne fel, úgy a pót|ás szÜkségességének szakmai indokairó| a Fe|ek e|őzetesen egyeztetnek. Pót|ás

indoko|tsága esetén annak köte|ezettsége a V|l|. kerü|eti Önkormányzatot terhe|i azza|,hogy ezt követően

az átta|a póto|t Automata a saját tu|ajdonába kerü|. A V||l. kerĹi|eti onkormányzat jelen pontban fogla|t

köte|ezettségének ktite|es a fe|merü|ést kovetően ha|adékta|anu| e|eget tennĺ, a je|en pontban fog|a|tak

eImuIasztásábó|, késedelmébő| eredő károk (kÜ|önös tekintetteI az eImaradt vagyoni e|őnyre)

megtérítésére kote|es.

Az ingyenesen haszná|atba adott Automaták fe|soro|ását és műszaki adatait a Megá||apodás 2. sz.

me| |ék|ete tartalmazza.

5.) A V|||' kerü|eti onkormányzat a je|en Megállapodás l'1. pontjában megnevezett Ingat|anokon

Ĺizeme|ő és a BKK Zrt' tu|ajdonában á||ó Automatákat jelen megá|lapodás megkötésével egyidejű|eg a BKK

zrt'-tő| bérbe veszi.

6.) A V|l|. kerü|eti önkormányzat ktitelezettséget vá||a| minden további, a je|en Megá||apodás l'

pontjában meghatározott parko|ás-üzeme|tetési feIadat eIlátásához szükséges eszköz és erőforrás

biztosítására.

7.) Fe|ek megá||apodnak, hogy 2013. június 30. napjáĺg megvizsgá|ják a je|en szerződésse| érĺntett

Automaták FeIek közotti értékesítésének Iehetőségeit'

lll. A parkolás.üzemeltetésbő|származóbevéte!:

1.) Fe|ek megá||apodnak, hogy a Kktv. 9/D 5 (6) bekezdésére tekintette| a V|||. kerü|eti onkormányzat a

Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó fizető közterü|eti várakozóhe|yek után befo|yt díjakat és

pótdíjakat a többi parko|ási bevéte|tő| e|kü|önítetten szedĺ be és tartja nyilván, me|y összeg a Fővárosi

önkormányzatot i| |eti.

2.) Fe|ek megá||apodnak, hogy a V|||. kerületi onkormányzat a Főváros onkormányzat tu|ajdonában á||ó

várakozóhelyek után - a |||/7.| pont szerint e|kü|önítetten - beszedett parko|ásĺ bevéte|bő| (díj, pótdíj,

egyéb) |evonja a Fővárosi onkormányzat tulajdonában á||ó várakozóheĺyekke| közvet|enül összefüggő

szükséges költségeket (így kü|önösen az í.izeme|tetés, beruházások, a parkolás üzemeltetésse| kapcso|atos

munkabér kö|tségek, igényérvényesítés kö|tsége), de |egfe|jebb azonban e|őzetes ko|tségkaIku|áció szerint
gooo,-Ft. kö|tséget, azaz Kilencezer forint kti|tséget férőhelyenként, majd a |evonás után fennmaradó te|jes

összeget minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig parko|ás-üzeme|tetés jogcímén átuta|ja a Fővárosi

onkormányzat oTP Bankná|Vezetett 7L784oo9-1549oo7f számú pénzforgaImi számlájára'



(i)

(iĺ)

3.) ,Fe|ek megáĺlapodnak abban, hogy a Vl||. kerü|eti onkormányzat, mĺnden tárgyhót követő hónap 10.
napjáĺg írásbe|i, téte|es kimutatást küld a Fővárosi onkormányzatnak arró|, hogy'tárgyhóban mekkora vo|t a
Főváros tulajdonában ál|ó |ngat|anokon a te|jes várakozásĺ díj és pótdíj bevéte|, továbbá arról, hogy
téte|esen mĺ|yen kö|tségek és hogyan kerÍ'i|tek e|számo|ásra.

4.) A parko|ásbó| befo|yt kö|tségek |l|. 2.) pontban rogzített e|számolásának szabá|yai a Fővárosi
onkormányzat álta| je|en|eg végzett parko|ás-üzeme|tetés gyakor|atának eddĺgĺ tapaszta|atai a|apján
ideig|enesen 2013. június 30. napjáig kerü|nek megál|apításra azza|, hogy ezeket a szabá|yokat a Felek je|en
Megá||apodás a|kaImazásának fé|éves tapaszta|atai a|apján fe|ü|vĺzsgá|ják és ezt követően 2013. jú|ius 1-tő|
a jovőre nézve vég|egesítik. Abban a nem várt esetben amennyiben a vég|egesítésre ezen időpontig nem
kerü| sor, úgy a V|||' kerü|etĺ onkormányzat már most, jelen megá|lapodás aláírásáva| köte|ezettséget válla|
arra, hogy a |||'1.) pontban fog|a|t bevéte|eket továbbra is e|kÜ|önítetten beszedi és azt a Fővárosi
onkormányzat részére a l||.2.) pontban megjelö|t számIaszámra átuta|ja;

5.) A VlIl. kerü|etĺ onkormányzat a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmĺ kamatot köte|es fizetni
a Fővárosi onkormányzat részére, amennyiben a jelen Megá||apodás |||.2..pontjában meghatározott
mértékű várakozási díjat és pótdíjat késede|mesen fĺzetĺ meg a Fővárosi onkormányzatnak'

6.) Fe|ek megá||apodnak, hogy a je|en Megál|apodás végrehajtásának fe|ügyeletére és a Megá||apodás
||l.1-4. pontjaiban meghatározott eIszámo|ás szabá|yszerűségének biztosítására
a Fővárosi önkormányzat részérő| a főpo|gármester, á|taI erre a fe|adatra kijelo|t szemé|y,
a V||l' kerü|eti önkormányzat részérő| a po|gármester á|taI erre a fe|adatra kije|ö|t szemé|y,
jogosult.

A jelen Megá||apodás ll|'6. pontjában megjelö|t szemé|yek
kötelesek a je|en Megá||apodás te|jesítését, va|amint a je|en Megál,|apodás |ll.1-5. pontjaĺ szerÍnti
e|számo|ás szabá|yszerűségét fe|ügye|nĺ és évente Iegalább 1 (egy) aIkalomma| e||enőrizni;
jogosu|tak a parko|ás üzemeltetési tevékenységgeI kapcsoIatos szerződésekbe, szám|ákba,
nyi|vántartási rendszerekbe és bankszámIaforgaIomba betekĺnteni, a parko|ás-Üzeme|tetési
tevékenységbő| fo|yó bevéte|ĺ és kiadásí összesítőket, va|amint a folyamatban ĺévő peres és
végrehajtásĺ e|járásokat megismerni,

(iii) : köte|esek bárme|yik Fé| írásos fe|hívására a Megá||apodás te|jesítéséve| kapcso|atban, a fe|hívás
kézhezvéte|étő| számított 8 napon be|Ĺi| írásos je|entést készíteni.

lV. A Megállapodás hatálya

1.) Je|en Megá||apodás 2013. január 1. napján lép hatályba és határozat|an ĺdőtartamra szól.

2,) Jelen Megá||apodást bármelyik Fé| rendes fe|mondássa| a naptári év uto|só napjára fe|mondhatja. A
felmondást |egalább három hónappaI a naptári év uto|só napját mege|őzően kozö|ni ke|| a másik Fé||e|. A
fe|mondás kizáró|ag írásban érvényes. Felek megá||apodnak, hogy sú|yos szerződésszegésnek és azonna|ĺ
hatá|yú fe|mondási oknak tekintik a jelen szerződés |.2.), |||.1.)-5.) pontjaiban fog|a|tak megszegését.

3.) A Fe|ek megá||apodnak abban is, hogy amennyiben a je|en szerződés va|ame|y rende|kezése
érvényte|en, ez az érvényte|enség nem érinti a Megá||apodás egyéb rende|kezéseit' Ebben az esetben a
Fe|ek köte|ezettséget vá||aInak a Megá||apodás olyan módosítására, amely az eredeti|eg kitűzött parko|ás-
Üzeme|tetési céljaiknak megfeIe|.

7,')

(i)

(ii)



V. Vegyes rendelkezések

1.) Je|en Megá||apodás - a Fe|ek között történt egyeztetést kovetően - kizárólag írásban módosítható.

2.) Fe|ek rögzítik, hogy a V|||. kerüteti onkormányzat a Budapest Főváros onkormányzata tu|ajdonában

ál|ó terü|eteken beruházást kizáró|ag a tu|ajdonos onkormányzat írásbe|i hozzájáru|ásávaI végezhet'

3.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a V||l. kerü|eti onkormányzat lngat|anokka| kapcso|atos

beszámo|ási, nyi|vántartásĺ, adatszo|gá|tatásĺ köte|ezettségének módját és tartaImát kti|ön

megá||apodásban rogzíthetik.

4.) Je|en Megá||apodás tekintetében kapcso|attartóként a Fővárosi onkormányzat dr. György |stván

Városĺizemeltetési Főpo|gármester-he|yettest (1052 Budapest, Városház u.9-1L, te|: 067-327-77-I7, fax:

327.L7.83), a Vl||. kerÜ|etĺ onkormányzat ..........'.. je|ti|i kĺ.

2.) A je|en Megá||apodásban nem szabá|yozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így kü|önosen

a Polgári Torvényktinyvrő| szó|ó 1959. évi |V. törvény vonatkozó rende|kezései az irányadóak.

6') Je|en Megá||apodás négy eredeti pé|dányban készü|' A|áírására Budapest V|||. kerÜ|et

önkormányzat Képvĺselő-testü|etének .,.,,,....'./2072. (..'.'...'.) V|||. Ker. o. számú, va|amint Budapest Főváros

onkormányzat Közgyű|ésének .'...''.'.2012. (..........) Főv. Kgy. számú, határozata a|apján kerü| sor.

Budapest,

Dr. Kocsĺs Máté Tar|ós lstván
po|gármester főpo|gármester megbízásábó|

V|||. kerü|eti onkormányzat dr. György |stván, főpolgármester-he|yettes
Fővárosĺ onkormányzat

PénzĹigyi e||enjegyzést végezte:

Verő Tibor főosztá|yvezető
Bp. ................

Láttam, Bp. .....'.'.......'.'....'...'.... :

Sárádi Ká|mánné dr.
Főjegyző

Me||ékIetek:
1. számú mel|ék|et: Az tngat|anokon található közlekedésitáb|ák nyĺlvántartása
2, számú mel|ék|et: Fővárosi onkormányzat tuIajdonában á|ló, ingyenesen haszná|atba adott

Automaták Iistája





2. számú .me||ék|et: Fővárosĺ önkormányzat tulajdonában á||ó, ingyenesen haszná|atba adott
Automaták |istája V|||. kerÜ|et

Automat
a száĺla Típus

Tulaido
nos

Keĺiile Ehelyezkedés Féĺőheýcl Aramellátás

8010001 Stelio Főváros VM Blaha 3 35 ),laoelemes töltés

8010002 Stelio Főváros VM Blaha 1 fl Elemĺől tőltődik
8010003 DG4 Főváros VM ĺózsefkörut 13 (9-15) 12 közv :IásitásńI töltődő akkumulátoĺ
8010004 DG4 Főváros VM Íózsefk<iĺut 18. 6 közv i]ágításó| töltődő akkumulátoĺ
801 0005 DG4 Főváros vm Iózsefköĺút 21 n7-27\ 24 k<izviláqításÍol töltődő akkumulátoĺ
8010006 DG4 Főváĺos VilI lózsef kĺinlt 24 Q0-28\ 12 kózv ł|ásltäsÍol töltődő akkumulátor
801 0007 DG4 Főváĺos VM Iózsefkörut 30 (30-32\ 8 közviláqításról töltőd6 akkumulátor
8010008 DG4 Főváĺos V[ÍI |ózsefkönit 31 (29-31) 7 közviláeításról töltődő akkumulátor
8010009 DG4 Főváros VM Iózsef k<irut 38 í36-40) 10 kozv tláeít^sń| töltődő akkumulátoĺ
801 001 0 DG4 Főváros VItr Iőzsefkőrtt 4f (38-42\ t) közv tlásítársÍo| tóltődő akk umulátor
80 001 1 DG4 Főváĺos VM Iózsefköĺut 41 G7-45\ 18 közviláđtásról toltődő akkumulátor
80 0012 DG4 Főváĺos vm Iózsefkörút 33. G3-35\ 6 kőzvtláútásńl toltődő akkumulátor
80 0013 DG4 Főváros VIII Iózsef köńt 6,]' (55-63\ 1,7 kĺizvilágításĺcI töltődő akkumulátor
80 0014 DG4 Főváros VItI Iózsefkönlt 60 (58-62\ 10 közvilásításrol tĺiltődő akkumulátoĺ
80 001 5 DG4 Főváĺos VIU Iózsefkonit 68 (64-68) 10 közvilásításĺól töltődő akkumulátoÍ
80 0016 DG4 FóÝáros VIII lózsefkönit 78 fio-78\ 10 ĺözv iláńtástő| töltődő akkumulátor
80 0017 DG4 Főváros vuI József kŕlnit 67 . (6 5 -69) 10 kozv t]äútásń| töltődő akkumulátoĺ
80't 0021 DG4 Főváĺos VilI Üuai ĺt zs közv l]ásitásĺó| töItődő akkumulá tor
8020001 DG4 Főváĺos VM Hídalatt Fiumei feliĺliáro alatt 18 Elemĺől töltődik
8020002 DG4 Főváros vm Rźkőczit& 17 J Elemĺől töltődik
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BÉRLETI szERzőDÉs

(a továbbiakba n: Szerződés)

ame|y |étrejött egyrészről a

BKK Budapesti Kiizlekedési Központ Zártkörűen Mííki'dő Részvénytársaság

székhe|y: 1052 Budapest, Városház u. 9-IL.,
cégjegyzékszá m : 01-10-046840,
adószá m : 23of8966-4-4t,
csoportazonosító szá m : L77 8137 2-5-44,

együttesen képviseIi: dr. Komáromi Endre forgaIombiztonság, taxi, parko|ásszervezési

divízióvezető és Mészá ros Lász|ó gazdasági vezérigazgató-he|yettes,

mint bérbeadó

(a továbbiakban: BKK Zrt.),

másrészrő|a
Buda pest Fővá ros V! | !. kerü let Józsefvá rosi ö nko rmá nyzat

székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67.,

adószá m : L55o8oo9-2-42,

önál|óan képviseIi: Dr. Kocsis Máté polgármester,

mint bér|ő

(a továbbiakban: V!tt. kertileti önkormányzat)

(a továbbiakban: BKK Zrt. és VlIl. kerü|eti onkormányzat kü|ön-külĺjn em]ítve Fél, együttesen

Felek) közĺitt, az aIu|írott helyen és időben az a|ábbi fe|téte|ekke|.

l. Preambulum

L A Magyarország he|yi onkormányzatairó| sző|ó 20LI. évi CLXXX|X' tĺirvény (a
továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1.. napján hatályba |épő 23. 5 (5) bekezdés 3. pontja

szerint a parko|ás-üzeme|tetés el|átása a kerü|eti önkormányzatok feladata, míg az Mĺjtv. 23.

5 (4) bekezdés 10. pontja érte|mében a fővárosi önkormányzat fe|adata a he|yi közösségi

köz|ekedés biztosítása és működtetése, va|amint a főváros terti|etén a parko|ás

fe|téteI rendszerének kiala kítása |esz.

2. Figye|emmel arra, hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rende|kezései érte|mében a

Budapest Főváros onkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi onkormányzat) a Fővárosban

parko|ás-üzemeltetési fe|adatot nem |áthat e|, a V|||. kerü|eti onkormányzat kĺizigazgatási

terÜ]etén |évő, de a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó közúti várakozóhe|yek

üzeme|tetését 2013. január 1. napjátó| a Vl||. kertjIeti onkormányzatnak kell el|átnia.
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3. A V|l|. kerü|eti önkormányzat a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában lévő fizető
várakozási közterü|eteken nem rende|kezik a parko|ás-üzemeltetési fe|adat e]|átásához
szükséges parko|ójegy-kiadó automatákkal, ezért Fe|ek je|en Szerződés keretében kívánják
rtigzíteni, a BKK Zrt. tu|ajdonában |évő, a közterü|eti fizető várakozóhelyek üzemeltetéséhez
szükséges - je|en Szerződés 1. számú me|lékletében megje|ö|t - parko|ójegy-kiadó

automaták (a továbbiakban: Automaták), V|||. kerü|etl onkormányzat részére történő bérbe
adásávaI kapcsolatos szabá |yokat

4. Fe|ek rögzítik, hogy BKK Zrt. Budapest Főváros onkormányzatának 100 %-os

tuĺajdonában á|ló, a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában, keze|ésében |évő közúti
várakozóhe|yekkeI kapcsolatos parkolás-gazdá|kodási feladatokat a Fóvárosi
ÖnkormányzattaI kötött feladat-el|átásró| és kozszo|gáltatásró| szóló keretmegá||apodás
alapján _2oI2. december 31-ig el|átó szakcég.

!|. A Szerződés tárgya

Fe|ek megállapodnak abban, hogy a BKK Zrt. - tekintette| arra, hogy az Mötv. 23. s (5)

bekezdés 3. pontja alapján, 2013. január 1-tő| a kerü|eti önkormányzat fe|adatä a parko|ás-

üzeme|tetés - a V|||. kerü|etĺ onkormányzat részére bérbe adja az 1. számú mellék|etben
megje|ö|t Automatákat, a Vlll. kerü|eti onkormányzat közigazgatási területén |évő, Fővárosi
onkormányzat tu|ajdonában, kezelésében á||ó közterü|eti flzető várakozóhelyek
Ĺizeme|tetése cé|jábó|, az ahhoz szükséges mértékben, amelynek fejében részére a Vl||'

kerületi onkormányzat bér|eti díjat fizet.

. lll. Felek jogai és kiitelessége!

1. BKK Zrt. kije|enti, hogy a je|en Szerződés tárgyát képező Automaták a BKK Zrt.
tulajdonában és birtokában vannak, azok bérbe adásánakjogávaI rendelkezik.
BKK Zrt. szavato| azért, hogy az Automaták vonatkozásában harmadik szemé|ynek nincsen
o|yan joga, amely a V||l. kerĺ.i|eti onkormányzatot a haszná|atban kor|átozza Vagy
megakadályozza.

2. A BKK.zrt. szavatol azért, hogy az Automaták a V|||. kerü|etĺ onkormányzat részére
t<irténő. birtokba adás napján szerződésszerű haszná|atra a|kalmasak, üzemképesek, lgy
azokkaI a parko|ás-üzemeltetésĺ tevékenység 2013. január L. napjával megkezdhető,
foIytatható.

A BKK Zrt. és a VlIl. kerü|eti onkormányzat a birtokbaadáskor jegyzőkönyvet vesznek fe|.

3. Felek rögzítik, hogy a V|tl. kerü|eti onkormányzat az Automaták haszná|atára a rendes
gazdálkodás kĺirén be|ü| jogosu|t.
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4. A V||l. kerü|eti Önkormányzat köte|ezettséget vá||al arra, hogy az Automatákat

rendeltetésüknek és a jeIen Szerződésben fog|a|taknak megfe|eiően, kizáró|ag az Motv. 23' s
(5) bekezdésében rögzített fe|adatai ellátása érdekében használja. A V|||. kerü|eti

onkormányzat fe|el minden o|yan kárért, ame|y a rende|tetéseĺ|enes vagy szerződésel|enes

haszná |at következménye.

5. Fe|ek rögzítik, hogy az Automaták rende|tetésszerű használatra a|ka|mas á||apotban

tartásához szükséges ál|agmegóvássa|, fe|újítássa|, javítássaI járó ko|tségeket, vaIamint

minden további rendkívü|ĺ és egyéb ko|tségeket - ideértve az aIkatrész pót|ás kö|tségeit is - a

V|l|. kerü|eti onkormányzat vise|i. Abban az esetben, amennyiben működésképte|ensége

okán az Automata pót|ása merü|ne fe|, úgy a pót|ás szükségességének szakmai indokairó| a

Fe|ek e|őzetesen egyeztetnek. Pót|ás ĺndoko|tsága esetén annak köte|ezettsége a Bér|őt

terhe|i azza|, hogy ezt követően az á|ta|a póto|t Automata a Bér|ő tu|ajdonába kerü|.

6' A V|||. kerĹi|eti onkormányzat az 5. pontban fog|a|t kötelezettségének kĺjte|es a

feImerü|ést követően haIadékta|anuI e|eget tenni. Bér|ő az 5.) pontban fog|a|tak

e|mu|asztásábó|, késede|mébő| eredő károk (kü|önös tekintette| az e|maradt vagyoni

e|őnyre) megtérítésére köte|es.

7' A Fe|ek az Automaták tekintetében kifejezetten kizárják a BKK Zrt. bármifé|e

kel|ékszavatosságát, azaz a BKK Zrt. semmifé|e fe|elősséget nem vá||al a vagyontárgyak

minősége, á||apota, és eset|eges jövőbeIi meghibásodása vonatkozásában.

tV. Bérleti díi, fizetési feltételek

7. Fe|ek rogzítik, hogy az L. számú me||ékletben fe|soro|t Automaták bér|eti díjának havi

mértéke összesen 160.000 Ft + ÁFA, azaz Egyszázhatva nezer forint + Álta|ános Forga Imi Adó.

2, A BKK 7rt. a tárgyi időszakra vonatkozó bér|eti díj összegérő| tárgyhő 5' napjáig

szám|át á||ít ki.

3. A V||l. kerü|eti önkormányzat a szám|át annak kézhezvéte|ét követő 15 napon be|ü|

köte|es kiegyen|íteni a BKK Zrt. LL794oo8-f0537135-00000000 számú bankszám|ájára

történő banki átuta|ás útján.

4. V|||. kerü|eti onkormányzat fizetésĺ köte|ezettségének akkor tett eleget, ha a bér|eti

díj|eti díjat a BKK Zrt. bankszám|áján jóváírták.
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5. V|||. kerü|eti onkorrnányzat késede|mes pénzügyi te|jesítés esetén BKK Zrt. jogosult a

Po|gáriTĺĺrvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi |V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késede|mi
kamat fe|számítására.

V. Egyiittmííkiidés

A Fe|ek je|en Szerződés te|jesítése során mĺndvégig együttműködésre kote|esek. Ennek

érdekében a kapcso|attartásra az a|ábbi szemé|yeket jeltiIik ki:

BKK Zrt. részérő|:

név, beosztás: dr. Komáromi Endre forgaIombiztonsági, taxi és parkolásszervezési

divízióvezető

mobil telefon: +36 30 77 4 I2OO

e-mai|: endre. komaromi(Đbkk.hu

a V|||. kerü|eti Önkormá nyzat részérő|:

név, beosztás: ..............

telefon:

e-mail:

Vl. A Szerződés hatálya, megszűnése, módosítása

1. Fe|ek je|en Szerződést határozat|an időtartamra kotik. Je|en szerződés a Fővárosi
onkormányzat és a Bér|ő között az ,,Együttműkĺidési megá||apodás parkolás-üzemeltetési

fe|adatok e||átására,, eInevezésű okirat hatá|ybalépéséveI egyidejű|eg |ép hatáĺyba.

2. BKK Zrt. je|en Szerződést - a másik Fé|hez intézett, a jogsértés megszrintetését
kezdeményező fe|szó|ító |evé| megkü|dését kovetően - azonnaIi hatá||yaI fe|mondhatja, ha a
V| l|. kerü|eti Önkormányzat

2.1. figye|meztetés e||enére is rongá|ja az Automatáka! vagy sú|yosan veszé|yezteti azok
épségét;

2.2. a bér|eti díjt a lejárat után kozö|t fe|szó|ítás e||enére a kĺtűzött megfe|elő határidőben
sem fizeti meg.

3. Je|en Szerződés megszűnése esetén V|1|. kerti|eti onkormányzat köte|es az

Automatákat a BKK Zrt.-nek visszaadni' A jelen Szerződés megszűnésekor bekövetkező
átadás-átvéteI ről FeIek jegyzőkönyve(ke)t vesznek fe|.
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4. Vtl|. kerü|eti onkormányzat a saját kö|tségén az Automatákra fe|szere|t eszközöket
jelen Szerződés hatá|yának megszűnésekor az Automaták épségének séreIme né|kü|

leszereIheti és e|viheti.

5. Fe|ek rögzítik, hogy je|en Szerződés csak a Fe|ek egyező akaratnyi|vánításáva|, írásban

módosítható.

Záró rendelkezések

L Szerződő Fe|ek kije|entik, hogy szerződéskcjtési képességük korlátozás a|á nem esik,

ezért jelen Szerződés megkötésének akadá|ya nem ál| fenn.

z. Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kívüli

békés úton rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bírósághoz.

3. Amennyiben je|en szerződés bárme|y rende|kezése részben Vagy egészben

érvényte|ennek minősü|ne, az nem eredményezi a Szerződés többi rende|kezésének

érvényte|enségét. Fe|ek kifejezett akarata az, hogy i|yen esetekben a Szerződés egyéb

rende|kezései érvényben maradjanak, és az érvényte|ennek minősü|ő rendelkezés he|yébe

érvényes rendeIkezést iktatnak be, amennyiben ez az Ügy|eti akarat kinyi|vánítása

szempontjá bó| szü kséges.

4. JeIen Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben Magyarország hatályos
jogszabályai, Ęy külcinösen a Ptk. vonatkozó rendeĺkezései az irányadóak azza|, hogy

amennyiben je|en Szerződés az érte|mezésre vonatkozó eltérő rende|kezést nem tartaImaz,

úgy jeIen Szerződésben alkaImazott kifejezéseket a Ptk. rendeIkezései szerint kel| értelmeznĺ.

JeIen Szerződés 6 (hat) o|da|on,5 (ĺjt)egymássalte|jesen megegyező pé|dányban készült.

Felek jelen Szerződést - annak e|o|vasását és érte|mezését kĺjvetően - mint akaratukkaI

mindenben egyezőt jóváhagyó|ag a|áírták.

Budapest,2012.

BKK Zrt.

dr. Komáromi Endre divízióvezető
M észá ros Lá sz|ó vezérigazgató-he |yettes

Mel|éklet: 1. számú me||ék|et - Automaták Iistája

Budapest V|ll. kerület önkormányzata

Dr. Kocsis Máté
poIgármester
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1. száĺnú mel|éklet - Autornaták listája

Automat
aszáma

Ta-,
nos

Kerĺilel Ehekezkedés FéĺőhelyeIl Araměllátás

8010020 DG4 BKK VUI U|őií:t24 17 közvilásításÍď töltődő akkumulátoĺ
8010023 DG4 BKK VM Baĺoss utca 11. (7-13) I Elemől töltődik
8010024 DG4 BKK vIII Baĺoss utca 20. (2-30) 77 Elemľől töltódik
8010025 DG4 BKK VIu Baĺoss utca 21. J Elemĺól töltődik
8010026 DG4 , BKK vm Baĺoss utca 23. (23-39) 73 Elemĺől tóltőđik
8010027 DG4 .BKK VM Baĺoss utca 38. G044) 76 Elemől t<iltódik
8010028 DG4 BKK, VIII BaÍoss utca 43-G1-49\ lo Elemĺől töltődik
8010029 DG4 BKK vn Iőzsef kötűt 4.7 (47 _53\ 24 < özvi|źLńtásĺó| töltődő akkumulá tor
8010031 DG4 , BKK VIII ülői út ts- zo 8 <özvi|^gít^s Íő| töltődő ak ku mulátoĺ
8020003 BKK vm Rákőczi téĺ 4-5 o E'lemĺől töltődik
8020004 DG4 BKK Vĺt Rákóczi téĺ7 6 Elemĺől töltődik
8020005 DG4 BKK VM Baĺoss u. ó0. l5 jlemĺől töltődik
802000ó DG4 .BKK VN Baĺoss u. 59 (59-ó1) I ]'lemĺől töltódik
8020007 DG4 ,BKK VM Baĺoss u. 64 (64-68\ 5 rőzv 1|ásitá!sń| töltődó akkumulá tor
8020008 DG4 BKK VUI Baĺoss u. ó9 0 közvt|ágltáwó| t<iltődő akkumulátor
8020020 DG4 BKK VIII KeĺeDesi út 3-5. (MÁ\Ą 9 Elemĺől töltődik
8020021 DG4 BKK VľI Keleti pu. ind. old. (Kereoesi út felöl) 35 Elemĺől töltődik
8020022 DG4 BKK vtrI Keletipu' ind. old. (Keĺepesi űt felöl) 35 Elemĺól töltóđk
8020024 DG4 BKK \TII Keleti pu. éĺk' old.(Th<iköly út felól) 58 Elemĺól töltődik
8020025 DG4 BKK VM Keleti ou. oosta elótt íThöLö|v út felöl) Ĺ2 Eleruól töltőďk
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irányába

JÓzsef krt. -

B|aha L. tér
iránvába
JÓzsef krt. -

Üll0ĺĺt
iránvába
JÓzsef krt' -

B|aha L. tér
iránvába



!
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2723

2724

PARKOLI
ZINA

2725

PARKOLO
ZTNA

Parko|Ó
ZÓna e|eje

2726

PARKOLT
ZINA

Parko|Ó
ZÓna e|eje

2727

PARKOLI
ZTNA

maximu
m 3 Óra.

2728

Parko|Ó
ZÓna e|eje

PARKOLT
ZTNA

maximu
m3Óra

2729

munkanap
08-20 h

Parko|Ó
ZÓna eleje

PARKOLO
ZTNA

maximu
m3Óra

2730

Parkolő
ZÓna e|eje

munkanap
08-20 h

PARKOLO
ZINA

kande||áb
er

maximu
m3Óra

Parko|Ó
ZÓna e|e.ie

2733

munkanap
08-20 h

kande||áb
eŕ.

PARKOLO
ZTNA

maximu
m3Óra

2734

vill

Parko|Ó
Zőna e|eje

munkanap
08-20 h

meg|évó
árbÓc

PARKOLO
ZTNA

maximu
m3Óra

JÓzsef krt. 33.

vill

2735

Parko|Ó
ZÓna eleje

munkanap
08-20 h

PARKOLI
ZINA

meg|évó
árbÓc

maximu
m3Óra

Jőzsef krt' 44.
.

2736

vill

ParkolÓ
ZÓna e|eje

munkanap
08-20 h

PARKOLT
ZTNA

kande||áb
er

12.70.
r29

maximu
m3Óra

Baross utca
54.

vill

Parko|Ó
ZÓna vége

munkanap
08-20 h

03-12-R-
oL7

PARKOLO
ZTNA

meg|évó
árbÓc

L2,LO,
7f9

maximu
m3Óra

JÓzsef krt. -

Baross utca
sarok

vilt

ParkolÓ
ZÓna e|eje

munkanap
08-20 h

03-12-R-
018

kande||áb

er

T2.LO,
r29

JÓzsef krt. 68.

vilt

Parkolő
ZÓna e|eje

munkanap
08-20 h

03-12-R-
021.

kande||áb
eľ

12.70.
729

maximu
m3Óra

JÓzsef krt. 78.

vill

Vlll. kerrilet

03-12-R-
018

kültin
árbÓc

L2,IO.
729

maximu
m3Óra

JÓzsef krt. 73.

Jőzsef krt. -

Ülloiĺt
iránvába

vill

munkanap
08-20 h

meg|évó
árbőc

03-12-R-
018

L2.!O.
L29

Üi|ói t 36

Jőzsef krt. -

B|aha L. tér
iránvába

vlil

munkanap
08-20 h

meg|évó
árbÓc

03-12-R-
018

72.t0.
r29

Baross utca
9.

Baross utca -
Ká|vin tér
ĺrányába

vill

03-12-R-
0L8

meg|évó
árbÓc

72.70.
tzg

Baross utca
16.

JÓzsef krt. -

Ü||ói t
iránvába

vlil

03-12-R-
022

T2,LO.
L29

Baross utca
28.

JÓzsef krt. -

B|aha L. tér
iránvába

vlil

03-12-R-
02L

12.70.
L29

Baross utca .
Szentkirá|yi
utca sarok

Jőzsef krt. -
B|aha L' tér
iránvába

03-12-R-
02r

72.70.
729

JÓzsef krt. -

Üll0iut
iránvába

03-12-R-
ozt

i2.LO.
129

Üttoi ĺt -
Kálvin tér
iránvába

03-12-R-
027

Baross utca -

JÓzsef krt.
iránvába
Baross utca -
Ká|vin tér
iránvába
Baross utca -
Ká|vin tér
iránvába

Baross utca -
JÓzsef krt.
iránvába
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2737

2738

PARKOLT
ZTNA

2739

PARKOLT
ZINA

Parko|Ó

ZÓna e|eje

2740

PARKOLI
ZTNA

ParkolÓ
ZÓna e|eje

274r

PARKOLT
ZTNA

maximu
m3Óra

Parko|Ó
ZÓna eleje

maxtmu
m3Óra

2742

PARKOLO
ZINA

Parko|ő
ZÓna e|eje

munkanap
08-20 h

maxĺmu
m3Óra

2743

munkanap
08-20 h

PARKOLO
ZINA

Parko|Ó
ZÓna e|eje

meg|évó
árbÓc

2744

maxrmu
m3Óra

munkanap
08-18 h

PARKOLO
ZINA

meg|évó
árbÓc

Régi Parko|Ó
ZÓna vége

vill

munkanap
08-18 h

maxrmu
m3Óra

2746

PARKOLI
ZINA

krilon
árbÓc

Baross utca
44.

Parko|Ó
ZÓna e|eje

vill

2747

munkanap
08-18 h

meg|évó
árbőc

PARKOLO
ZINA

Baross utca -
Mária utca
sarok

Parko|Ó

ZÓna vége

vill

maximu
m3Óra

L2.70
L29

PARKoLÖ
ZINA

Baross utca
60.

meglévó
árbÓc

vill

Parko|Ó
ZÓna eleje

03-12-R-
ozL

T2,LO,
L29

munkanap
08-18 h

Baross utca
59.

Parko|Ó
ZÓna e|eje

meg|évó
árbÓc

vill

03-12-R-
oz1

L2.TO
729

maximu
m3Óra

Baross utca -
Vajdahunyad
utca sarok

meg|évó
árbÓc

03-12-R-
ozl

72.70.
129

vill

maxtmu
m3Óra

VlIl. kerÜ|et

munkanap
08-20 h

meg|évó
árbóc

Baross u. 62

03-12-R-
o27

vill

Baross utca -

Ká|vin tér
iránvábé

12.70.
729

munkanap
08-20 h

Baross utca -
Német utca
sarok

krilon
árbÓc

vill

Baross utca -

JÓzsef krt.

irányába

03-12-R-
o2r

L2.tO.
L29

Baross utca
69.

meg|évó
árbÓc

Baross utca -
JÓzsef krt.
iránvába

vill

03-12-R-
o2r

L2.!0.
L29

Üll0i ĺt zł.

Baross utca -
Horváth
Mihá|y tér
iránvába

vill

03-12-R-
ozL

12.70.
729

Ü||ói t -

Márĺa utca
sarok

Baross utca -
Horváthy
Mihá|y tér
iránvába

03-12-R-
021.

T2,IO.
7f9

Baross utca
JÓzsef krt.
iránvába

03-12-R-
022

72.70.
L29

Baross utca -

JÓzsef krt'
iránvába

03-12-R-
o22

Baross utca -
Horváth
Mihá|y tér
iránvába
Ütloi ĺt -
Ká|vin tér
irányába
Ülloi ĺt -
Ká|vin tér
iránvába





5. sz me||éklet

Automatákka|. üzemeItetésseI

kaocsolatos ĺndulási kö|tséeek

Sorszán líennyiséq (db) t|ettó eqvséqár
3rutto egységár
tFt) tsszesen (Ft)

Automata prograÍnozás + üzembe
heIvezés 5 000 6 35( 25Ą ooc

2.a. Akkumu|átor' í0 db 9 V 120 AH 10 34 980 44 424 444 24ę
2.b. Akkumu|átor. 10 db 12 V 7 AH 10 I 980 1267! 12674ę
3 A|(|(utoltÔ 35 70C 45 33S 45 33€
4.a. Hó paoÍr: 100 db. DG4tíoushoz 't 0c I 58C '10 897 1 0896
ł.b. Hő oaoír 6 db stelió automatához c 10 70c 13 81 534

{.c.
HO paplr 2O0 db Termo teKercs ho
nvomtatihoz 20c 45C 572 í.ĺ4 30c

4t 2754 3 493 139 70C

osszesen: 2295 525




