
/sffi$#teľ$em'ru*-,&*
Budapest J őzsefváľosi onko rmányzat

Képviselő-testülete számára

Tisztelet Képvise|ő.testület!

I.l. E|őzmények
onkormányzatunk a Fővárosi onkoľmányzattő| 20|0. januźr 01-től vette źú a közterületi parkoltatĺást,

és ettől az időponttó| |ártja el a parkolás-üzemeltetési feladatokat önkormányzati fenntartású
költségvetési szervén, a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálaton keresztül.

A paľkolójegy megváltása a hatrílyos jogszabályok a|apjátn történhet fizikai parkolójegy
megváltĺísával, illetve MOBIL telefonon keresztiil. A MOBIL parkolójegy váltás lebonyo|ításźlra a
költségvetési szerv 2010. január 01-jétő| az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt.-ve| és 2013.
december |0-tó| az EVOPAY Kft.-vel is szerződést kötött.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A nemzeti mobil fizetési rendszęrrel szóló 2011. évi CC. törvény, valamint az anrlak végrehajtĺásáról
sző|ő 356/2012. (KI.13.) Korm. rendelet éľtelmében 2014. július 1. napjától a köaeruleti
fizetőparkolás területén bevezetésre keľül a nemzeti mobilfizetési ľendszer, melynek előkészítését a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt., valamint az érintett önkoľmányzatok paľkolási üzemelteto szervezetęi
közösęn végzik.

ÉFé KträäTT

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselo-testtĺleti iĺ|és idopontja: flJ14. jílnius 25. .. sz. napirend

Táľgy: Döntés a Nemzeti Mobi|Íizeté si Zrt.-hez való csatlakozásľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárryalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szĹikséges.
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III. Tényállásĺ adatok

A Belügyminisztérium onkormányzati ił,||amtitkát 2}I4.június hónapban megkereséssel foľdult az
önkormányzatok felé, a nemzeti mobilfizetési rendszer (a továbbiakban: NMFR) sikeres indulása
érdekében. A 2011. évi CC. t<irvény 2.$-a az ĺinkormányzatszámźlra kötelezővéteszi a k<jzteriileti
parkolási kozszo|gźůtatźtsaiknak kizźtrő|ag az NMFR-en keľeszttili mobilfizetéssel történő értékesítését.

Mindezek a|apjźn 20l4. július l-jétĺĺ| a közteriileti parkolóhelyek mobilfizetéssel történő értékesítésére
kizárő|ag a lľ.dagĺar Kormány tital. a hivatkozott Kormányrendeletben az NMFR működtetésére
kije|ölt Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel megkötött szerzodés alapján van mód.

A356/2012. (X[.13.) Koľm. rendelet alapjan a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szo|gá|tatői szerződést köt
a parkolás-üzemeltetési feladatokat ellátó szervezette|.

A szolgáltatői szerzódés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet harmadik személyek részére
továbbértékesíti a szo|géůtatő źůta| nyujtott központosított mobil értékesítésÍĺ szolgáltatást és

támogatási szo|gáltaĺásokat nyújt a szo|gáůtatő részére, a szolgá|tató pedig továbbéľtékesítési díjat fizet
a nemzeti mobil fi zetési szerv ezet részére.

A Koľm. rendelet 3l.$- a szerint ,,(I) A tovóbbértékesítési díj alapja az iiglfél óltal a 8.s (I)
bekezdése szeľintJizetendő díj óltalánosforgalmi adó nélkt;l szdmított összege, mértéke

a) vórakozósi (parlĺolási) kÓzszolgóltatás értékesítése esetén 10%, mely az óltalános forgalmi adót
nem tartalmazzą.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. havonta, a tźtrgyhőnapot követő hónap ötödik napján elszámolási
összesítőt kiild a szo|gźútatő részéte atfugyhónapban értékesített mobil fizetési termék mennyiségéľől
és értékéről. Ezt követően az e|szźtmolási időszakban a mobil fizetési szewezet által értékesitett, a
teljesítésigazolásban igazolt mobil fizetési teľmékek uťán a szo|gáútatőt megil|ető díj a tźrgyhónapot
követő 30. napig, a szo|gźitató nevében azrt. éLllta| kiál|ított szźtm|a alapján esedékes.

Iv. A döntés taľta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Jőzsefvárosi Parkolás-üzęmeltetési Szolgáltatás adatszolgáltatás szeľint az E|vE, Zrt.-ve| kötött
szerződés a|apjźtn aszo|gźńtatáls biztosítása bľuttó 209.550 Ft/hó díj' évente bruttó f .514.600 Ft.

Figyelemmel a parkolási bevételek alakulásáĺa a Jőzsefvźrosi onkormányzat tulajdonában álló
közterületeken2014. évben 365 millió Ft összegű MOBIL parkolójegy éľtékesítése várható.

A fentiekben hivatkozott Korm. rendelet előírásai a|apján 20|4. év második félévében a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt.-ve| kötendő szo|gá|tatői szerződés a|apján a fizetendő továbbénékesítési díj 18'25
millió Ft kiadást jelent.

Tekintettel a20II. évi CC. töľvény és az annak végrehajtására kiadására kiadott 356/2012. (xI.13.)
Korm. rendeletben foglalt kötelező előíľásokra a nemzeti mobilfizetési rendszerhez a csat|akozÁs
kötelező, a szerzódéskötési kötelezettség fennáll.

V. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az önkormányzat amagasabb szintrĺ jogszabályokban foglalt kötelezettségének tesz eleget.

2014július 1. napjától a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek 18.250,0 e Ft-ot kell elszámolás mellett
díjként átutalni. A Józsefuárosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat igazgatója javasolja bevételi
e|óiráĺyzatźnakezze| az összeggel való megemelését, miutan várhatóan év végéig az éves jővźthagyott

bevételi tervét tulteljesítik. Így a 18.250,0 e Ft-nak a fedezete az intézmény saját bevétele. A feladat,
illetve a díjfizetés taľtós működési kiadást jelent, ezért évenkénti összege megközelítőleg (a mobil
parkolási szo|gźůtatás igénybevételének fiiggvénye) 36.500,0 e Ft, mely tartós kötelezettségvállalás
fedezeteként a parkolási bevételt javasolt megjelölni, ezen kötelező feladatra.

VI. JogszabáIyi ktiľnyezet

Magyaľoľszág helyi önkormányzatairól szó|ő 20|1. évi Cl.xxxx. töľvény (Mötv.) 23. $ (5)

bekezdése a|apjźn a kerületi tinkoľmányzat feladata különösen 3. paľkolás-üzemeltetés.
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A Képviselő-testület döntése a20LI. évi CC. törvény, a356/20|f. (KI.13.) Korm. rendelet, azMötv.
rendelkezésein alapul.

Kéľemazalźtbbihatározati javaslatelfogadását.

IHTÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a nemzeti mobil ťlzetési rendszerrel sző|ő 20|1. évi CC. torvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló 356ĺ20|2. (XII.13.) Koľm. rendeletben foglaltak alapján fe|hata|mazzaa
Józsefuárosi Parkolas-üzemeltetési Szolgálat igazgatójźú, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-
vel (székhe|y: 1027 Budapest, Kapás u. 6-If., cégjegyzékszám: 0|-10-047569) szolgáltatói
szerzódést kössön a várakozttsi (parkolási) kozszo|gáĹtatás nemzeti mobil fizetési rendszeren
kereszttil töľténő továbbénékesítése tárgyźtban,

Felelős: Józsefu árosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: a szerződés alźúrtsźnak legkésőbbi időpontja 20 1 4. július 0 1.

2. a) a hatźrozat |. pontjában foglaltak miatt a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat" 30105 cím _ kötelező feladat _ bevéte|i működési bevétel e|őirányzatźtt és ezze| egyidejiĺleg a
kiadás dologi e|őirányzatát l8.250,0 e Ft-tal megemeli.

b) taľtós miĺködési előzetes köte|ezettséget vállal 2015. évtő| megközelítőleg évente 36.500'0
e Ft értékben, melynek fedezetéül az éves parkolási bevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2014. június 25., b) pont esetén 2015. évtől évente a költségvetés
tervezése

3. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosíLásánál,
valamint a következő évek költségvetés tervezéséné| a hatźrozatban foglaltakat vegye
ťlgyelembe.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2014. évi költségvetés esetében legkésőbb 2014. december 3l., 20|5. évito| a
mindenkoľi k<iltségvetés tervezése és elfogadása.

Budapest, 20|4. jűnius 24.

Törvényességi ellenőrzés
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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