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Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A) .Ą Jĺízsefváľosi Paľkolás-ĺizemeltetési Szolgálat megszüntetésével kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testĺilet a 44/2015. (II.19.) szálmű hatźrozatával döntött arról, hogy a Józsefuárosi
Parkolás-üzemeltetési Szolgálatot (a továbbiakban: JPSZ) 2015. március 31. nappal jogutód nélkül
megszünteti, és a helyi közutakon, a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló kö'zforgalom elől el nem

zárt magźnutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb közterületeken közuti jáľmĺĺvel töľténő

várakozÍsi (parkolási) közfeladatot 2015. április 01. napjától a Kisfalu Kft. útján |źtjaelr.

Emellett döntött arról is, hogy a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjától zźrtköru ľészvénýársaságként
mĹĺködik tovább.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|5. március 19. ' sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozataláľa

A napirendet qyl|t]zárt ülésen kell tárgya|ni, a határozat és a rendelet elfogadásához

egyszeľű/pigĘÍte1Ltszavazattöbbségszükséges.
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B BľBnĺgszrÉsRE ALKALMAs :

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Blz'ottság véleményezi

Határ ozati javaslat a bizottság számára:



A költségvetési szerv megszĺintetéséhez, valamint a Kft. részéről töľténő önkormányzati
f e|adate||źttźtsáhoztovábbidöntésekmeghozata|aszükséges.

A JPSZ 2015. március 3l-i megsziĺnése miatt megszĹintető okirat elfogadása szükséges, ťlgyelemmel
az źt||amháztaľtĺásról sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény (a továbbiakban: Áht.; l 17. $ (7) bekezdésében

fog|altakra, mely szerint a költségvetési szerv megsziintetéséről jogszabźúlya| a|apitott költségvetési
szeľv esetén jogszabályban, a nem jogszabźń|ya| a|apitott költségvetési szeľv esetén megszüntető

okirathan kell ręnĺle|kęzni' A megszĺinfetŕi okirat az,e|iit'erjeszÍ'és és a hatźlroz,at l. számú me||ék|etét

képezi. Az okirat kötelező taľtalmi elemeit az Aht. és az źt||amházlrrrtźsrőt szóló tĺlrvény
végľehajtásáról szóló 3681201l. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. $-ban
szabá'|yozza.

A költségvetési szerv vezetője _ tekintette| az 1992. évi XXXIII. tĺirvény (Kjt.) 25lA. $ (2)

bekezdésében foglaltakĺa 20|5. március 02. napjźńg értesítette a közalkalmazottakat a feĺadat

źúszervezéséről és a Kjt-ben meghatározottakról, ezen kívül a JPSZ.nél mĹĺködő szakszewezetet is;
egyúttal felmérte a továbbfoglalkozás, valamint a kö'zalkalmazotti jogviszoÍ|y megszüntetéséből eredő

költségvetési igényeket.

A JPSZ megszĺintetésével és a feladat átszervezésével a Józsefuźroskozigazgatĺási teriiletén a járművel

töľténő várakozás kiegészító, helyi szabályozásárő| sző|ő 26/2010.0/I.18.) önkoľmányzati rendelet

(előterjesĺés2. számű melléklete) módosítása szükségessé válik, melyben a JPSZ helyett a parkolás-

üzemeltetési feladatot ellátó szeľv lép.

Fentieken kívtil sziikséges a Köza|ka|mazotti Juttatási Szabáiyzat módosítása is, a szemé|yi hatáiy

tekintetében, melyben szintén törlésre keriil a JPSZ-re vonatkozó rendelkezés (előterjesĺés 3. számú

mellékIete)

Az onkoľmányzaturů< a Főváľosi Önkormányzatta|20|3.június 28. napjźnhatfuozat|an időre szóló
Együttműködési Megállapodást kötött a paľkolás üzemeltetési feladatok e|lźúásźra" mely

megállapodásban a feladat végrehajtásában közreműködő szervezet a IPSZ volt. Mindezek a|apjźn az

együthnűködési megállapodás módosíĹísa is szükséges, mely az e|őterjesztés 4. számú mellékletét
képezi.

B) Parkolás-ĺizemeltetési feladatok el|átásával kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testület a 44l20I5. (II.l9.) száműhatźrozatával döntött arról, hogy 2015. éryri|is 01-jétől a

Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatairő| szó|ó 20Il. évi CLXXXD(. töľvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerinti parkolás-üzemeltetési feladatot az Önkormányzat a Kisfalu Kft.
tújźn|áújae|.

Az onkoľményzat a parkolás-Ĺizemeltetési feladat e||źúźtstrahatfuozat|an időtartamú szerzodéstköt (5.

számú melléklet), melyben rögzítésre kerül a köZuti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény (a
továbbiakban Kkt.) 9/D. $ (4) bekezdése meghatározottak, azaz

a) aszo|gźůtatő álta| e||źtandó közfeladat és egyéb tevékenység,

b) avárakozÍlsi teriilet, amely tekintetében a szo|gźitatő aközfe|adat e||źńźsźlra kö'te|es,

c) ahe|yi önkormányzat és a szo|gźútatő közötti kapcsolattaľtĺás részletes szabályai,

d) a szo|gźůtatő źital ellátott feĺadatok ellenéľtékén ek megfiatźrozása,

e) anyi|válntartási, adatszolgáltatasi és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formája,



fl a r źfor ditás ok és nyere sé gek me ghatźr ozásának szempontj ai,

g) a szerződés időtatama.

A szerződést - annak módosítasaival egységes szeľkezetben - az önkormányzat és a gazdasági taľsaság

abatá|ýa|épését követő 30. napon a honlapján közzé kell tenni.

Ezen túlmenően Kkt. 15/E. $ (2) bekezdése szerint: ,,(2) A várakozási díjakból és pótdĺiakból eredő

bevételeket és azok felhasználását a helyi önkoľmányzatnak nyilván kell taltania. A nyilvánhrtźst az

önkoľmányzat honlapján kozzéke||tenni. Az adatok közzététe|ééľt, folyamatoshozzáférhetőségéért és

hitelességééľt az önkormźnyzat polgáľmestere felel. Akőzzététel elmulasztása esetén, tovźbbáha a

közzététe| nem teljes vagy nem időszenĺ, kiilön jogszabéůy szerint a töľvényességi feltigyelet

gyakorlására jogosu|t szerv eljáľása kezdeményezhetó.,'

II. A beteľjesztés indoka

A költségvetési szeľv megsztintetése, Íiryelemme| az Änt. g. $ a) pontjában foglaltaka az irźnyítő

szerv, a gazÁasági táľsaság źtta|aku|ásźről való döntés a fulajdonosi jogokat gyakoľló hatáskörébe

tartozik, ezéľt mindkét esetben a Képviselő-testtilet a döntés meghozata|ĺárajogosult.

m. A döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja: akötelező onkormźnyzati feladatként a parkolás-üzemeltetési feladatok 2015. ápľilis 1-

jétől történő maradéktalan ellátása, valamint a IPSZ megszüntetésével kapcsolatos feladatok

lebonyolítása.

A JPSZ becsült bevételi teljesÍtése f015.március 31-ig f50.882,0 e Ft, becsült kiadási teljesítése a

2014. évi fe|adatta| teľhelt pénzmaradvĺány nélkiil 264.426,0 e Ft. Az időarányos k<iltségvetési

e|őirźnyzathoz viszonyítva az intézménynek a bęvételi kiesése (ezt az ery hónappal t<ibb bérkifizetés

indokolja) 13.544,0 e F! melyet iľányítószervi támogatásként kell biĺosítani.

Az áltszervezés miatt egyszeľi többletköltség (szabadságmegvźitźts, felmondás, végkielégítés) összege

36.500,0 e Ft. A költségvetési szerv megszüntetése, és gazdasági üáľsaságnak töľténő feladat źúadása

miatt2015. évben egy havival több béľköltséget és annak jĺárulékait szükséges azonkormźnyzatnak

ťlnanszirozni.

A költségvetési szerv vtrhatő kĺitelezettségvállalása 20|5.mércius 31. napjáig 60.000,0 e Ft, melynek

teljesítése, ajogutód nélküli megsziintetés miatt az onkormányzatotfogsateľhelni.

A Fővárosi onkormányzat parko|ási területével kapcsolatos feladatokat és elszámolásokat a Kisfalu
Kft. fogja teljesíteni, ezért az ezze| kapcsolatos bevételek és kiadások törlése szükséges a

költségvetésből, melynek összege várhatóan 7 8.47 3,0 e Ft.

A Kisfalu Kft. az előteľjesztés mellékletét képező szerződésteľvezet szerint a befolyt parkolósi

bevételekből a kiiltségek érvényesítésět követően megúllapított nettó nyereség S%-dnak

megfelelő iisszegűí nettó díjazúsban részesíil Ennek vdrható iisszege 2015. évben 8.500,0 e

Ft"

A Kisfalu Kft. feladate||ttásźhoz 2015. ápľilis 1. napjátó| 2015. december 31. napjáig 462.926,0 e Ft
fedezetet igényel, mely éves szinten 617.234,3 e Ft-ot fog jelenteni. A Kisfalu Kft.-nak 2015. évben a

szerződés időszakára az Önkormányzat parko|álsi feladataibő1' 665.645,0 e Ft bevételt kell teljesíteni,

me|y az onkoľmány zat bev éte|e.



Az Önkormźnyzat ez évi t<jbbletköltsége 66.443,0 e Ft, melynek fedezetéül a működési céltartalék

źúszervezések t<ibbletköltség e|őirźnyzatát javasolt megjelölni. Ezt követően a cé|tartalék módosított

e|óirźtnyzata 13.557'0 e Ft|esz.

A megsziĺnő költségvetési sz'erv fizetési szám|ája és fizetési a|szźtm|áńnak megszÍĺnése miatt sziikséges

a szźtm|avezető bankkal egy olyan tartalmú szerződést kötni, amelyben a bank vállalją hogy a
megszűnő szźlm|áiła beérkező bevételeket az onkoľmźnyzat fizetési szám|źlján írja jćxá. Ennek

várható lravi költségc barrlĺszánrlánkérrt 20.000 Ft, fedezete a |1706 címen biztosított.

Az átszervezés miatt az Önkoľmányzatnak a megszunó költségvetési szerv valamennyi iratznyagźú

(személyügyi, szakmai, pénzügyi) át kell venni. Az iratok elhelyezéséhez aPo|gźtrmesteri Hivatalban

salgópolcok beszerzése indokolt 2.500,0 e Ft összegben, melynek fedezetére javasolt az źita|ános

taľtalék megielölése'

A parkolási feladatokat javasoljuk az önkormányzati feladatok 11401 címén tęrvezni.

Iv. Jogszabálýköľnyezet

A Képviselő.testtilet döntése az ĺłnt,9. $-án, 11. $-án, a Ptk. 3:133. $-án, az Mötv. 23. s (5) bekezdés

3. pontján, a42. $ 1. pontján, a368lf0|1. (xII.31.) Koľm. ľendelet 14. $-an alapul.

Fentieknek megfelelően kérem az alátbbi hatźlrozati javaslat és a mellékelt önkormányzati rende|et

terv ezet elfo gadrását.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testĺilet, mint a JćlzseÍvárosĺ Parkolás.ĺizemeltetési Szolgálat iľányító szerve úgy

dłint' hogy

1. a) elfogadja a hatÁrozat 1. mellékĺetét képező, Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat

megszüntető okiratáú és felkéľi a polgáľmesteľt annak a|źúrásáĺa.

b) ahatározat 1.a) pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a megszüntető okirat Maryar Államkincstár
felé történő benýjtásĺára.

Felelős: polgármesteľ

Hat.áľidő: a) pont esetében a megsziintető okiľat a|áiĺásźnakhatlárideje 2075. március 20.,

b) pont esetében 20|5. március 23.

2. e|fogadjaahatźrozat2. mellékletétképezőKöza|ka|mazotti Juttatási SzabźúyzatotzDls. ápľilis l-jei
hatźiyba lépéssel és felkéri a polgármestert annak atáirásźra

Felelős: polgáľmester

Hatfuidó: 20 15. ápľilis 0 1.

3. a Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím - kötelező feladat - bevételi működési

saját és kiadás dologi e|olrźnyzatźń 78.473,0 e Ft-tal törli a Fővárosi onkormányzat teľületére eső

paľkolási feladatok źtadása címén.

Felelős: polgármesteľ

Hatánidő: 20|5. mfucius 3 1.



4. a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím _ kötelező feladat - bevételi működési
saját előirányzatát 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttaüás e|ólrźnyzatźtt 130.416,0 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá$źtu|źtsi adó előirányzatźú 35.446'0 e Ft-tal, a dologi
kiadási e|oirźnyzatát 365.518,0 e Ft-tal, az elvonás e\oirányzatátt 134.118,0 e Ft-tal, a beruház;źs
e|őirányzatát I47,0 e Ft-tal csökkenti a költségvetési szerv jogutód nélkĹili megszüntetése címén.

Felelő: polgáľmester

Határidő: 2015. március 3l.

5. az Önkormźnyzat címrendjében a 1140l cím elnevezését 2O|5. źryri|is 1. napjától paľkolás-
üzemeltetésre nevezi.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: 2015. április 01.

6. az onkorm ányzat 11401 cím - kötelező feladat _ bevételi előirányzatźú 665.645,0 e Ft-tal megemeli
parkolási bevételek címén, és ezze| egyidejűleg a 11108-02 cím - kötelező fe|adat _ elvonások,
befizetések bevételi e|őlrźnvzatát 134.1 l8.0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: polgármester

Hatźttidő: 20 1 5. március 3 1.

7. azOnkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ Íinanszírozási miĺködési kiadáson belül az

irányitószervi támogaĺísként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatát 13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. mźlrcius 31.

8. a Józsefuĺáľosi Parkolás Üzemeltetés 30100 cím - kötelezó fe|adat_ finanszíľozási bevételen belül az

irátĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlrán történő jőváirása e|oirtnyzatźú
13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester

Hatźridő: 201 5 . mźtrcius 1 9.

9. az onkormźnyzat 11401 cím - kötelező feladat _ kiadás személyi juttatĺás e|őkányzatźú 30.696,0 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺírulékok és szociális hozzź|źrul'ási adő e|őirányzatźú 5.804,0 e Ft-tal, a

dologi e|őirányzatźú 85.000,0 e Ft-tal (ebbő| źfa beťlzetés 25.000,0 e Ft) megemeli a Józsefuárosi
Parkolás-iizemeltetési Szolgálat jogutód nélkĹili megszĹintetést követő kifizetések címén.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2015. mźtrcius 19.

|0. Az Önkormányzat 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül a áúszewezések,

vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségei - önként vźi|a|tfęladat - e|őirźnyzatźrő| 66.443,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás l140l cím _ kötelező feladat _ dologi e|oirźnyz-atra és ezze| egyidejiĺleg a
11104 cím - kötelezó fe|adat kiadás dologi e|oirányzatát 396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
parkolás-üzemeltetési feladatok dijazźsa címén.



Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. mźrcius 19.

I|. a) az onkormányzat kiadźts 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon beliil az általános

taľta|ék _ köte|ező fe|adat _ e|őirźnyzatáról 2.500,0 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím
fe|halmozási ťĺnanszírozźtsi kiadáson belül az irányítószervi támogatásként fo|yósított támogatás

kiutalása e|oir ány zatár a.

b) a Polgármesteri Hivata| 1220I-01 cím _ kötelező feladat _ felhalmozäsi ťlnanszírozźsi
bevételen belül az irźnyitőszewi támogatásként folyósitott támogatźls fizetési szám|áĺ töľténő
jővźtírźsaelóirźtnyzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. március 19.

12. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a

határ ozatb an fo glaltakat vegye ťlgyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési ľendelet következő módosítĺása

13. felkéri a Jőzsefvátrosi Paĺkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját az a|átbbi intézkedés

megtételére:

a) a parkolás-üzemeltetési feladatok e||źttására kötött szerződések źftruhźz;ásźra a k<jvetkezők

szeľint: aszerződéses paľtneľ írásban történő tźłjékoztatásaafe|adat elláüásának vźitozásárő|,

nyi|atkozat kérése a szerződés, megállapodás 2015. április |-jét követően töľténő

fenntartásĺáľól' valamint a szerzodések źLtruházźLsáról szóló dokumentumok aláíľásra töľténő

előkészítésére, az a|áíráshoz sziikséges iigyintézésre.

b) parkoló-automatĺák óráinak źúái|ítźsfua az onkoľmányzat, mintkedvezményezettnevérę.

c) a megszűnő költségvetési szeľv esetében intézkedjen:

(Đ az ijgyiratok źttadásátľa - átadás-źúvéte|i jegyzőkönywel és iratjegyzékkel együtt - a
Józsefuĺárosi Polgáľmesteľi Hivata| részére, másrészt a vagyon źúadás-źúvételének

előkészítéséľe és lebonyolitásźtra.
(iĐ az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal töľténő elszĺámolásra..

(iiĐ ahźzipénztźrźban lévő készpénzái|omány Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gáiat

fizetési szźtm|źńra történő befizetéséľe.
(iv) a parkoló-automatfüban lévő parkolási đíj befizetésére a Jőzsefvźrosi Paľkolás-

üzemeltetési Szolgálat fizetési szám|ájáró|.

(v) valamennyi fizetési szátmlájźn |évő pénzösszeg źtuta|tsátta a Józsefuáľosi
onkormányzat költségvetési számlájára.

(vi) fizetési számláinak megsziĺntetésére, és ezze| egyidejűleg intézkedjen a ťlzetési

szźmĺźik - a szám|avezető bank źLlltalli - 6 havi utókezelésére vonatkozó megbízás
előkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.

(vii) az eszközök és források tételes teljes körű |e|tározásźra 2015. máľcius 3l-i
foľdulónappa|, a |e|tźr kiétékelésére és a |e|táttozási jegyzőkönyv készítésére, és



teljességi nyi|atkozattal együtt a |e|tźrozásról készült teljes köriĺ dokumentáció

źúadásźr a át az Önkorm źny zat részér e.

(viii) a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántartott adatainak mentésére 2007-

2014. év,2015. év és átadás-átvételre történő e|okészítésére és a programok, szoftverek

tovább i hasznźiatźlnak b iztos ítĺásáľa.

d) felkéri a Polgármestert és a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat vezetőjét, hogy a
megszĺĺnő költségvetési fizetési szźm|ájátnak és a|szám|źtinak 6 havi utókezelésére vonatkozó

megbízźselőkészítéséreésfelhata|mazzaazoka|äiräsára.

Felelős: Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat igazgatója

Határidő: a)-c) pont esetében 2015. március 31.

l4.felkéľi a polgáľmestert a megsziĺnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójĺának, költségvetési

maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 2015. március 31. fordulónappal.

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő: 2015. május 31.

lS.elfogadja a hatźrozat 4. mellékletét képező a Fővrárosi onkormányzat és a Józsefuĺárosi

Önkormányzat között parkolás-tizemeltetési feladatok e||źltźsáĺa vonatkozó Együttműködési

Megállapodás módosítasát és felkéri a polgármesteľt annak a|źńrásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 01.

tr. A Képviselő.testĺilet, mĺnt a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, tulajdonosi jogkiiľében eljáľva úgy dönt' hogy:

elfogadja a hatáĺozat 5. mellékletét képező f0I5. átprilis 01. napjától hatalyba lépő, haüározat|an

időtartamú, az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdá'lkodő Kft. között kötendő

paľkolás gazdáúkodási közszo|gźtltatási feladatok e|láltására vonatkozó szeruódést és felkéri a
polgármesteľt annak a|áirźsźra.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: 20|5. március 31.

A d ii ntést végľehaj tás át v égző szery ezeti e gység : Gazdál kod ásĺ
Józsefváľosi Paľkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat' Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. március 1 8.

Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,

polgáľmesteľ ta
Töľvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina

Ĺ
té



CSERE az e|(Íterjesztés 5. sz. melléklete

Szerződés paľkolás gazdálkodási ktizszolgáltatási feladatok ellátására

Pľeambulum

A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiĺľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a 4412015.

(II'19.) szźlmt hatźrozatz, valamint az ezzel összefüggő 2015. április l.jén hatályba lépő

9/2015. (II.27.) <inkormányzati rendeletével módosított, a Budapest Józsefuarosi
onkormanyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásĺáľót szóló 66120|2.

CXII.l3.) ĺinkoľmlányzati rendelet 3. melléklete a helyi közutakon, a helyi önkormányzat

fulajdonában á11ó közforgalom elől elnem zfutmagźnutakon, valamint teręken, paľkokban és

egyéb kdzteľĹileteken közúti járművel történő vérakozási (paľkolási) közszolgáItatás e|látása,

mintkozszolgáltatási feladat e||átásźlra kizárólagosan az önkormźnyzat 100%-os fulajdonában

lévő KISFALU Józsefuaľosi VagyongazđáLkodő Korlátolt Felelősségtĺ Táľsaságot
(foľmaváltás alatt) jelölte kj. Ezen önkoľmanyzatí döĺtések végrehajtása kĺirében a felek az
a|ábbi taľtalmú parkolás gazdálkodási (ĺizemeltetési) közszolgéitatźsi szerzőđést (a
továbbiakb an:,, Szerződés',) kĺitik:

L Szeľződő felek

J e|en szer ző dé s létĘ ö tt e gyr ésn ő|'

a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺízsefuárosi Onkormányzat (székÍrelye:1082 Budapest,

Baĺoss u. 63-67; adőszáma: |5735715-2-42; torzsszám:7357I1;bankszálĺllaszám: 14100309.

10213949-01000006; statisáikai szám: 15735715-84|l-321-0I; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgĺármester), mint me gbíző (a további akban : onkorm źny zat),

mástészĺőI,

a KISFALU Jĺózsefváľosi Varyongazdálkodó Korlátolt ľ'elelősségű Táľsaság (rtiviđített

név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u.2.; cégegyzékszám.. 01-09-265463;

adőszźtm: 108571|9-2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezetó), mint Közszo|gźitatő (a

továbbiakban: Közszo|gáItatő) (onkormlĺnyzat ésKözszolgáItatő a továbbiakban egyiittesen:

Felek) közĺitt az a|ábbiakban foglaltak szerint:

II. A paľkolás.üzemeltetés ellátásának keretei

|.) Az Önkormányzat a tulajdonában álló közteľületeken a jáľművel toĺténő váĺakozás

biztosítasa cé|jábőI, az Motv. 23.$ (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott paľkolás

tizemeltetési feladatait a kozigazgatási terĹiletén Iévó, valamennyi fulajdonában á||ő

közlekedési célú viĺľakozási közterületen (a továbbiakban: Ingatlanok) a Köszolgáltatő tÍjarl
|átja e|. A jelen szerződéssel paľkolás üzemeltetésre átadott vźľakozőhelyek felsoľolásźi a
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jelen szerzőđés 1. szám'ú melléklete tartalmazza. A đijfizetési kotelezettség alá eső

vfuakozásí területek (a továbbiakban: ťlzető paľkolók) felsorolását és övezeti besorolását a
jĺáľmiĺvel vźnakozás rendjének egységes kialakításaró|, avérakozás díjaľól és azi;zemképtelen
jáľművek taľolásanak szabźl|yozásźrő| szőIő mindenkor hatályos Fővarosi kĺizgytílési ľendelet
(a továbbiakban| ,, Parl{alási rendelet'') tarta|mazza.

A Kĺjzszolgá|tatő feladat ellát"ĺsi teľülete (műkt'dési teľtilete) a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület
Józ sefi'aro s ko zigazgatás i területe.

2.) A Közszo|gá|tatő az Ingatlanokat kizarólagosan paľkolás-tizemeltetési célra veszi át,

amely Ingatlanokon jelen szerződés hatá|yba lépésének napjźúő| köteles ellátni a parkolás-

tizemeltetési feladatokat.
A parkolás üzemeltetésre való átadás az onkoľmányzatnak az Ingat|anokkal kapcsolatos

tulaj donj ogát és fenntaľtói kĺjtelezettségeit nem éľinti.

3.) Az Önkoľmanyzat szavato| azért,hogy az tizemeltetésľe átadott ingatlanok az iizemeltetés
egész ideje alatt alkalmasak a szerzőďésszeľű haszná|ata' azaz azokat ktizeruleti fizető
parkolás cé|jara lehet haszná|lĺ. Ezen rendelkezés azonban nem korlátozza az Onkormáĺyzat
közteľiiletek hasznosításaľa vonatkoző, azaz a vźlrakozělsi helyek parkolási céltól eltérő

haszná|atźra való bizosításanak jogát (p1đ: filmforgatás, renđezvény megtartása, építési célú
hasznźiat stb.). Ezekben az iđőszakokban várakozási díj és pótdíj nem szedhető, a

vźtrakozőhelyek nem üzemelnek. A közteľĹilet hasznosítási jog gyakorlás tényéről az
onkoľmányzat - az érintett paľkoló férőhely(ek) megielĺilésével - a paľkolási céltól eltérő

kdzteľĹilet haszná|at kezdó napját mege|ózóen legalább 3 nappal éľtesíti Kőzszolgźl|tatőt,
kivéve az azonnal, rendkívĺili beavatkozást igénylő esetekben (pl. koziszemi izemzavar
elháľítás).

4.) Felek rogzitik, hogy a jelen szerzőđés aLáírásának napjźn összesen 163 db köaeĺileti
đíjfizetó férőhelyen telepített paľkolójegy-kiadó automata iizemel, és további 3 db tartalék
parkolójegy-kiadó automata (a továbbiakban: Automata) raktźlri készlet, a dijťĺzetł5 ferőhelyek
szátma a parkolás iizemeltetésbe bevont teľĹileteken jelenleg ĺisszesen 7577 đb.

5.) Az onkormanyzat kötelezettséget vá||a| ana, hogy a parkolás-územe|tetési közfeladatok
e|Iźtása cé|jábő|, a jelen szerzőďés 2. sz. mellékletében felsorolt le|tźtt szerinti parkolás

gazđźikodtlsi eszktizöket (Automaták, PDA-k, stb.) és a352|7lN|,352|7lN3,35217lN4,
35217lN|6 ltľsz., teľmészetben a Német u. 17-|9. szám a|atti ingatlanon belüli parkolás-

üzemeltetési tevékenységet biĺosító helyiségcsopoľtot e közfeladat e||átástůloz a
Közszo|gźt\tató ingyenesen a haszná|atába adja azza|, hogy ezen eszközök karbarúartásával,

iizemeltetésével kapcsolatosan a Kijzszolgá|tatő k<iltségelszĺmolásra je|en szerződés szerint
jogosult.

A Kozszolgáltatő ktitelezettséget vállal minden további, a jelen szerződésben meghatározoIt

paľkolás-Íizemeltetési feladat el|éttásźłloz szĹikséges eszkoz és erőfoľľás biztosításara.
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6.) Az onkoľmanyzat szavatol azért,hogy az Automatfü a Közszolgá|tatő részére tcirténő

biľtokbaadás napjĺán szerződésszera haszná|atta alkalmasak, i,szenképesek, így azokkal a

parkolás-iizemeltętési tevékenység 20|5. április 01. napjával megkezdhető, folytatható. Az
Automatfü és a 2. sz. mellékletben felsoľolt leltaľ szerinti paĺkolás-üzemeltetési eszk<jzcik

biľtokba adásáľól j egyzőkönyv készül.

III. A Közszolgálltató feladataĺ

1.) A Közszolgźitatő köteles a Budapest Fővaros VIII. keriiletének kozigazgatási terĹiletén a

Paĺkolási rendeletben foglaltaknak megfelelően a parkolássď kapcsolatos forgalomtechnikai

eszkĺjzöket Ĺizemeltetni' valamint a vérakozźts idejét, módját je|ző tĄ közlekedési je|zótáblák

elhelyezéséľől és az útburkolati jelek felfestéséről gondoskodni.

2.) A Kozszo|gáItatő a paľkolás-Íizemeltetés keretében külĺĺnöseÍL az alábbí feladatok

e|Iátásźna köteles:

. a7. egységes parkolás-szabźlyozás fővarosi bevezetésével a terĺ.ilet jellegéhez igazođő
parkolássa|, a szabźůýalan paľkolások visszaszorítźsáĺa, akömyezeti áľtalmak csökkentéséľe;

. afizetővérakozőhelyektŁemeltetéséľe;

. aköZteriiletésszeľĺĺbbparkolásicélúfelhasmźůásánakmegoldásara;

. a szfüséges forgalomtechnikai eszkĺizök kihelyezéséľe, időszakos ellenőľzésére,

szükség szerint móđosításaľa, pőtIásźra;

. agyalogosfelületekgépjármíĺvektőlvaló felszabadításáĺa;

. a várakozási <ivezetek teľtiletén a Parkolási rendeletben meghatáĺozott díjfizetési

feltételekkel ttjľténő várakozás ellenőrzéséľe;
o az onkoľmrĺnyzatotmegillető, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tĺlrvény (a

továbbiakban: Kkťv.) szerinti - Paľkolási rendeletben szabźtlyozott méľtékti - várakozási díj és

pótdíj beszedésére és behajtásĺáľa;

. a parkolás iizemeltetéséhez és fejlesztéséhez sziikséges eszközök beszeľzésének

technikai előkészítés ére' az iĄ benlhazások szakmai véleményezésére;

. a hasznźiatra źńvet| eszközök, így különösen az Automatfü (tĺlbbek köz<itt

záĺszerkezet), gépjarmíj-állomány üzemeltetésére, fenntartásara és karbantartásáĺa,

kellékanyagok pótlásanak ellátására, valamint az automatagyártókkal, az a|katrész

utanpótlássalkapcsolatosfeladatoke|Iátásźlra;
o iigyfé|szolgźůat múködtetéséte' akapcsolódó kommunikációs feladatok ellátĺísaľa;

. a foľgalomtechnikai tervek jogszabá|yban előírt időpontokban meghatározott,
rendszeľes felülvizsgáIatźra, és a paľkolás üzemeltetési feltételeknek, a jogszabályoknak
me gfel el ő aktua|izáIás anak elvé gzé sére é s elvé gezteté sére ;
. a Józsefuarosi vátakozási övezętekkel kapcsolatos döntések, adatfelmérés,

adatszoLgá|tatás előkészítésének végzésére az onkormanyzat tészére szĹikséges, illetve
igényelt infoľmációk, adatok megadásával;
. a dijfizeto övezetek teľületén az Automaták telepítéséľe, üzemeltetésére,

karbartartásfu a, javitásźĺra;
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. a dijfizető övezetekben a kĺizteriileti parkolóhelyeket kijelölő közúti kĺlzlekedési
je|zőtáblakat és útburkolati j elek telepítésre és fenntartására;

. a Józsefuarosi közeľületi paľkolóhelyek jogszenĺ hasznáIatának ellenőrzésére, a
jogosulatlan használatok esetén a jogszabźt|yban előíľt szankciókat alka|mazásěra;
. a mobiltelefonos parkolás értékesítés elősegítése és mfüödtetése érdekében kapcsolat

tartása a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-ve|;
. az Automatak péĺ:z kazettáinak iirítésére, szźl||ítźsálta, péĺuiĺxézetnek tĺjrténő átadásźtra

elismervény ellenében;
o gondoskodik az informatikai eszközök Ĺizemképességéről, az informatikai eszkozök által

kęzeltadatok biztonságos és az onkoľmanyzat áItaI ellenőrzött és ellenőrizhető szoftvewźitás,
illetve meghibásodás esetéľe is hozzźďérhető, valamint a vonatkoző jogszabályokban előírt
mó don v a|ő tćĺr olttsaľó 1 ;

. a feladate||átáshoz igénybe vett éptiletľész egyszeru javitásairő|' az ezze| kapcsolatos

kisebb a|katrész, egyéb eszkoz beszetzésekről, a helyiségek rendeltetésszerú haszná|atát

elősegítő szervízeléséről;
o akozszolgáltató szewezetén belül és más _ intézmények, irodák, telephelyek és egyéb

helyek között kiildemények, levelek kézbesítéséről, kisebb csomagok szátllításáről, illetve
ki se gítői feladatokat ellź.ľrásźr ő|;

. a díjfizetésbe bevont paľkolóhelyek és a kedvezményt biztosító jogosultságok

ellenőrzésére, pótdíj |<lszabására,pőtdíjazás esetén fenyképfelvételek készítésére.

3.) A đíjfizetési kĺitelezettség teljesítésének ellenőľzéséľe, a díj- és pótdíjkövetelés

éľvényesítéséľe a jármii rcndszámźú, a természetes személy tizemben taľtó nevét, sztiletési

idejét és lakcímét, a nem természetes személy tizemben taľtó megnevezését és székhelyének'

telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorsziímát, a díj megfizetése esetén az

ellenőrzésig, a díj fizetés elmulasztása esetén a dij- és pőtdĹjťlzetési felszólítás megküldése

céljából, a vźrakozási díj- és pőtdíjťlzetési kötelezettség nem teljesítése esetén a behajtási

eljaľás céljából az e|jźrás befejezéséig kezeli.

Ennek érdekében feladatai kül<inösen a következők:
o a paľkolók tizemeltetése és ellenőrzése során keletkezett napi beérkező dokumentumok

iktatása, feldolgozásą sziikséges további intézkedések bonyolítása;

o a kimenő iľatfoľgalom postźuása;

. az ťlgyféIszolgźiatźn keletkező bevételek kezelése (paľkolási pótdíj befizetések, paľkoló

éÍtéld<áLÍtyáLkkezelése,feltöltése,szźmiźi<kezelése);

o a kozérđekií bejelentésekĺe szolgźtlő, telefonként tizemeltetett éslvagy hangrögzítővel

ellátott telefonvonalakon az á||ampo|gźrl, vagy szervezetek á|ta| aKozszo|gá|tatőhoz érkęzo

bejelentéseket, észrevételeket, hívások fogadása, ręndszetezése, aľchivá|ása, és azoh'tő|, azok
jellegének fuggvényében jelentések készítése' a személyesen érkezó ügyfelek fogadása,

infoľmálása;
o telefonos Ĺigyfélszolgá|at el|źtása és azugyfélfolyamatok hatékony tervezése;

o beéľkező segítségkéľés vagy tźljékoztatátskérés esetén a ľendelkezésre á||ő és kiadható

infoľmációnak, tźtjékoztatásnak az érintett magiínszemélyek, vagy szeľvezetek részéte

megadása.



A Ktizszolgáitatő jelen szerződés kiirén kívül eső paľkolás
gazdálkodásĺ feladatellátása

A KözszolgćĺItatő je|en szerződés tulajdonosi fe|hata|mazása a|apjźn is jogosult a Fővárosi
onkoľmányzat tulajdonában lévő váľakozóhelyek üzemeltetésére. Ebben a kĺirben a
Kózszo|gźitató külön szęrzőđést köt a Fővaľosi onkoľmanyzatta|, parkolás gazdálkodási

feladatainak elszámolását elkĹilönítetten végzi. Yá|Ialkozási tevékenysége keľetében vagy
szabad kapacitasának terhére _ a szabađ kapacitás fiiggvényében - más fovĺĺrosi keľület

illetékességi terĹiletén is elláthat parkolás-üzemeltetési feladatokat, illetve azza| összefiiggő

részfe|adatokat _ az onkormźnyzatelőzetes jóvźhagyásával - kĹilön megállapodások atapján.

v. A parkolás ůizemeltetéshez átadott eszköztik kaľbantaľtása, cseréje,
pĺótlása

1.) Az ingyenesen hasznźiatba adott Automatźk, eszközök rendeltetésszeru hasznźiatra
alkalmas állapotban tartásźůloz szfüséges állagmegóvási, javítási kĺiltségeket, valamint a

parkolás-tizemeltetési feladat e||átását cé|ző Automatákkal és eszközökkel kapcsolatos

minden további rendkívĹili és egyéb költségeket _ ideértve az a|kattészpótlás költségeit is _ a
jelen szerződésben foglalt költségviselési szabályok a|ka|mazása mellett, a tulajdonos

Önkormányzatmeg!éntiaKozszoLgáLtatőtészére.

2.) Abban az esetben, ha míĺk<idésképtelensége okán az egész Automata, egyéb esrköz
pótlásanak, cseľéjének igénye meľülne fel, úgy a pótlás sztikségességének szakmai indokairól
a Felek előzetesen egyeztetnek. AzAutomata, egyéb eszkozpótlása beruházásnak minősül.

3.) Felek rögzítik, hogy a Kozszo|gá|tatő az Önkoľmanyzat tu|ajdonában álló teľtileteken a

rendszeľes karbariartás eszkozsztikségletén túli beruhátzást' felújítást annak jellegétől és

méľtékétől ftiggően V'lzarőIaga Felek kiilön megállapodásaalapjánvégezhet.

vI. Az onkoľmányzat és a Ktĺzszo|gáitatő kiiziitti kapcsolattaľtás ľészletes
szabáIyai.

Jelen szerzođés tekintetében kapcsolattaľtóként az onkoľmanyzat dr. Kocsi Máté
polgáľmestert, illetve dr. Sĺĺľa Botond alpolgáľmesteľt (1082 Budapest, Baross ll.63-67.,te|:
06I-459-2214 fax:061-313-15-97, e-mai|: saľab@jozsefuaľos.hu), aKözszo|gźlltatő részétő|

dr. Pesti Ivett ĺigyvezetőt, és .... igazgatőt (1084 Budapest, Német u. |7-l9., te|.z 299.
7000, fax.z 314-6563, e-mail: ...... ...) jeltili ki.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodés végrehajtásrának felügyeletére jelen szerződés

VII. pontjaiban meghatźlĺozottelszámolás szabźlyszerűségének biztosításĺĺľa

. az onkormźnyzatrészétő|a polgiĺľmesteľ által eITe a fe|adattakijelĺilt személy,

Iv.
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- a Kozsmlgźůtatő részérő| az igyvezető, illetve fe|hatalmazása a|apjtn az eÍTe a
feladatra kij elĺilt személy
jogosult.

A fentiek szerint megiel<ilt személyek
o kötelesek a jelen szerzodés teljesítését, valamint a jelen szerződés szerinti elszámolás
szabá|yszeraségét feliigyelni és évente legalább 1 (egy) alkalommal ellenőrizni;
o jogosultak a paľkolás üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos szerződésekbe, számlákba,
nyilvántaľtási ľendszerekbe és bankszámlafoľgalomba betekinteni, a parkolás-üzemeltetési

tevékenységből folyó bevételi és kiadási <jsszesítőket, valamint a folyamatban lévő peľes és

végrehajtási elj aľásokat megismemi,
o kötelesek báľmelyik Fél írásos felhívásaľa a szeruodés teljesítésével kapcsolatban, a
felhívás kézhezvéte|étő| számított 8 napon belül íľásos jelentést készíteni.

vII. A parkolás.üzemeltetésből származő bevéte|, az e|számolás ľendszeľe, a
Közszolgń|tatő á.Jta| ellátott feladatok ellenértékének meghatározása, a nyilvántaľtási,

adatszolgáltatásĺ és elszámolásĺ ktitelezettségek teljesítésének módja foľmája, a
ráfoľdítások és nyeľes é gek meghatáľo zásának szempontj ai

1.) Felek rogzítik, hogy a Kktv. 9lD. $ (6) bekezdése éľtelmében az onkoľmányzat
fulajdonában á||ő ťĺzető közteľületi vátakozőhelyek uüán befolyt vźrakozási díjak és pótdíjak
(ide éľtve a pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket, a továbbiakban:
pótđíj) az onkoľmányzatot illetik. A Közszolgźltatő az onkoľmźnyzat tulajdonában álló
ťtzető közterĹileti varakozóhelyek utan a tulajdonos onkoľmanyzatot megillető befolyt díjakat
és pótdíjakat az onkormźnyzatnevében, a tĺibbi paľkolási bevételtől elkĹilönítetten szedi be és

taľtja nyilvan a saját nevére megnyitott sztmIźn.

2.) Avárakozźsi dijalłől és pótdíjakról az onkotmányzat nevében és felhatalmazása a\apjźn a
Kozszo|gźitatő bizonylatot (számla, nyugta) bocsát ki, melynek źfa tarta|mát az
onkoľmrányz at fizeti meg az adóhatóság felé a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.) A Kktv. szerintí ellenérték meghatúrozdsa kijľében a felek úgy rendelkeznek, hogy az
magdban foglalja a Közszolgókatő felmeriilt és dthórított költségeit (ľlÍfordítlÍsait) ĺIletve a
Kii a zo lg lźlt ató díj dt.

4,) Felek megúllapodnak abban, hogy az onkormdnyzat a Köuzolglźltailí óttal ellútott

feladatok elísmert költségeít a 3. szúmú mellékletbenfoglaltak szerínt dllapítjúk meg.

Az onkoľmźnyzat elismeri aKozszolgźitatőnakaz onkormźnyzattulajdonában á||ő varukoző
helyek üzemeltetésével, fenntaľtásával ĺisszefiiggo, a3. szźlmu melléklet szerinti költségtétel
kimutatásban feltĹintetett, ténylegesen felmeriilt közvetlen és kĺizvetett szfüséges bruttó
költségeit, melyľől a Közszo|gá|tatő elkülĺinített nyilrvźlntĺľtást vezet. Jelen szerződés 3. sz.
melléklete tarta|mazzatovábbá a ráfoľdítások és nyereségek meghatźrozásĺának szempontjait.
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5.) A Kiizszolgúltató díjazdsdról a Felek úg1l rendelkeznek, hogy az, a feladatellátds
kiiltségeinek (3. sL melléklet) levondsa utón fennmaľadő nyeľeség felosztúslźból
szdmítandó. A Felek jelen szerződésben úgl rendelkeznek, hogĺ Közszolglźltatót a köIÍségek
érvényesítését kiivetően megdllapított nettó nyereség S%-dnak megfelelő összegűĺ netüÍ
díjazds ílleti meg.

6) A feladatellútúshoz szťikséges folyamatos kiiltségfedezet biztosítdsa céljtźból az
onkormdnyzat a Közszolgtźltatí részére max. 6.270,- Ft+ÁÍű/ vdrakozóhely/ hó
ki)lts égelőleg előzetes érvényesítés ét b iztosí.tj a
Felek megúllapodnak, hogl a Köazolgltltafuí a fentiekrdl havonta tdrgłhó 1. napjdig
eldlegszdmlúkat úllít kí.

A Felek az ÁFA tiirvény 58. $-a szerinti hatáľozott időre suíló elszámolúst alkalmauők. A
Közszolglźltató azAFA törvény 58. $.ónak megfelelően úllttja ki a szúmldkat az előlegekľőL
A Felek mególlapítjúk az AFA törvény vonatkoaí rendelkezései alapjún szdmlázósndl nem
az előlegre vonatkouí szabdlyokat alkalmaadk, tekintettel arľa, hogł a hatdľozott időre
szóló elszdmolósnál az előleg nem értelmezhető.

7.) Felek megtíllapodnak, hogł a Köazolgdltató az onkormdnyzat tulajdondban ólló
vdrakoujhelyek utdn _ az elkiiliinített alszdmldra - beszedett parkolúsí bevételből (díj, pótdíj,
egĺéb) levonja a 6.) pontban foglaltak szeľínti szdmldk iisszegét, valamínt a 11.) pontban

foglak kiikségelszlźmoldst kłivető szdmldk iisszegét az onkormdnyzat dltal teljesí.tés

igazollÍssal elldtott, utalványozott szdmla mósolat megkĺildése utdn. A KöazolgtÍltafuÍ a
levonds utón fennmaradó teljes összeget mínden tdrglhót ki)vető hónap 10. napjáig _
december hónapban december 31. napjdig - porkollźs-iizemeltetés bevétele jogcímén
dtutalja az Önkormúnyzat Sberbank MaglarorsaĘ Zrt.-nél 14100309-10213949.01000006
s zómú p én éfo rg almi s zdmldj ár a

8.,) Felek megállapodnak abban, hogy a 7.) pontban foglaltak szerinti áfutalás teljesítéséľe nem
kertil soľ abban az esetben, ha a tĺíľgyhóban befolyó bruttó parkolási bevétel összege nem
ha|adjameg a 6.) pont szeľint levonásba helyezhető költségtételek összegét.

Ilyen esetben, a tátgyhőnapban a bevételből le nem vonható, fennmaľadő szárrůźaott
költségek _ amennyiben van ilyen - elsziímolásáľa a következő olyan hónapban vagy
hónapokban keľül sor, amikor a bevétel összege meghaladja a szźlm|źzott költségek összegét.
Ebben az esetben is minden tátgyhőt kĺjvető hő 10. napjáig adatot kell szolgáltatru az
onkormányzat nevében beszedett bevételekĺől és a befolyt pótdíjakról.

9./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a gépjármu üzembentaľtó avárakozási díjat nem
a paľkolási szolgá|Íatás igénybevételének helye szerinti tulajdonos javźtra, hanem a másik Fél
tulajdonát képező területen fizeti meg (a továbbiakban: átpaľkolás) , tlgy a vźrakozási esemény
adatait aKözszolgźltatő rogzíti és nyilvántartja, az átparkolásokĺól hat havi ľendszerességgel
bizonylatokkď, analitikáva| a|átámasztott e|számolást készít, melyet az onkoľmźnyzatrészéte
továbbít, valamint az e|számo|ást az esedékes rendes havi elszĺímolás keretében pénzügyileg
renđezi.

10.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kozszolgá|tató minden targyhót kĺivető hőnap I0.
napjáig elektľonikusan és íľásban, a 4. szttĺrlű melléklet szerinti és taľtalmri tételes kimutatást
ku|d az onkoľmlányzatnak a taľgyhőnapban a teljes váĺakozási díj és pótdíj bevételről,
melyekről az onkorményzatnevében kiállított bizonylatokat az onkormányzattészéte átađja
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il.) A Köazolgdltató az dltala kidllított teljesítésigazoldssal egliitt a kijzvetlen és
közvetett valós költségeiről tételes kiikségelszdmoldst készí.t. A KözszolgtÍltató első
alkalommal az első 6 hónapről készí.t tételes kiiltségelszómolóst és az elszómolds alapjdn az
Árl tarvény vonatkozó rendelkezéseí szerint szlÍmldkat lÍltít ki az elszdmolds szerínti
kiiliinbözetekrőL Ezt kiivetően negłedévente készí't tételes költségelszlźmoldst és ltllít ki
szómldkaĹ

Jelen pont szerinti elszómoldst és szdmldkat a Kiiazolgdltató az elszdmoldsi időszakot
követő hónap I5. napjóig készí.ti el és kiitdi meg az onkormányzatnak.

Ki)zszolglźltató e fejezet 6.) és 11.) pontja szerint legfeljebb az alábbiakról dllíthat ki
szdmldkat:
a) a pótdíjazdssal iisszefiggő költségekről,
b) a Köazolglźltató díjazlÍsdról,
c) a parkolds-íizemeltetéssel kapcsolatos közvetített szolglÍltatdsokróI,
d) a parkolds.iłzemeltetetéssel kapcsolatosfentieken kíviilí mínden egléb költségekrőL

A Közszolglźltató feladatellútdsa során a 3. sz. melléklet szerinti költségkeretet az
onkormdnyzat előzetes hozzáj drulds lival léphetí ttil.

12.) FeLek megállapodnak, hogy a parkolassal összefüggően felmerĹilő elszámolás rendszerét
minden évben legkésőbb október 30. napjáig feltilvizsgáljfü és az ađott év tapasztalatai
a|apjźn sztikség szeľint módosíthatj fü .

13.) A KiiazolglÍltató kiiteles a parkollÍs dgazati íłzletí tervet _ jelen pontban foglakak
ftgłelembe vételével - az aldbbí bontdsban készítení: anyagjellegiÍ rdfoľdíttźsok, személyí
jellegíĺ kiJizetések, éľtékcsijkkenési leíľds, egléb költség, nettó tźľbevétel, egłéb bevétel,
eredmény, létszám, fejlesztések. A parkoló lđlzletág tervének teljesítésérő| aKozszolgáItatő az
éves beszĺímoló keľetében beszĺĺmol az onkoľm źnyzat fe|é.

A végleges ágazati i,lzleti tervet tárgyév februaľ 28. napjáigkészíti el, melynek elfogadásáról
az Önkoľmźnyzat tulajdonosi jogokat gyakorló Bizothsága legkésőbb miĺľcius 3t. napjáig
d<ĺnt. A Kiĺzszolgét|tatő az ágazati uz|eti tervének pénzÍigyi tészét je|en szerződés 5. szźtmu
mellékletében foglalt taľtalomma|, az i:z|eti teľv szöveges részét a jelen szerzodés 6. számtl
mellékletét képezłĺ éves jelentés taľtalmi elemeivel összhangban köteles elkészíteni.

14.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kozszolgźitatő vezeti a parkolás-iizemeltetési
bevételek analitikus nyilvántaľtását. A Kőzszo|gáItató az onkoľmányzat á|tal meghataľozott
adattaľtalommal havonta, a táĺhőnapot ktivető hónap 10. napjáig feladást készít - e|őírt
követelések, befolyt bevételek, követelés állomany alakulása _ könyvelés céljából.

vlil. Megbízás az onkoľmányzatkorábbi paľkolás gazdálkodási
tevékenysé gébő| származő váľható önkormányzati bev ételek

utĺókezelésére

Az onkoľmźnyzat a Kozszo|gá|tatő feladatellátásának megkezdését megelőzóen a jelen
szerződés szeľinti közszo|gźitatási tevékenységet költségvetési szeľve (Józsefuáľosi Paľkolás-
tizemeltetési Szolgálat) tltjan látta el. A k<ĺltségvetési szerv a fe|adatátadással egyidejtĺleg
2015. mĺíľcius 3|. napjźwal jogutód nélkĹil megsziĺnik. A kĺĺltségvetési szerv bankszźlĺriáinak
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utókezelését az onkormźnyzat megbízásábőI a szźtm|avezető bank végzi. A feladatźúadźst
megelőzően bekovetkezett paľkolási eseményekkel kapcsolatos iigykezeléssel az
onkoľmányzat megbízza a Ki)zszo|gá|tatót. Ebben a köľben a folyamatban lévő paľkolási
iigyek kezelése és a maľ jogerősen |ezfut (jogerős ťlzetési meghagyás, jogerős bírói döntés) és
behajtható, illetve jogilag éľvényesíthető paľkolási ügyekbő| szźlrmaző követések utókezelése
jelen megbízás targya. Jelen szerződésben onkormányzat megbízza Kozszolgźitatőt az
utókezelési fenti feladatok elvégzésével. Jelen megbízáshoz onkoľmźnyzat az ö,sszes
sztikséges fe|hatalmazást és kiilön íven megszövegezendő meghatalmazásokat Közszo|gźitatő
részére20|5. április 01. hatállyď megadja.

Ix. A szeľződés id'őtartama,batá|y a

1.) Jelen szerződés 2015. ápľilis 01. napján lép hatályba és hatĺíľozat|an időtaľtamra szól.

2.) Jelen szerződést bráľmelyik Fél ľendes felmondássa| a naptźri év utolső ĺapjara
felmondhatja. A felmondást legalább harom hónappal aĺaptźrt év utolsó napjźú megelőzően
kĺjzölni kell a másik Féllel. A felmondásk'tzáĺőIag írásban érvényes.

3.) A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzőđés valamely
rendelkezése érvénýe|en, ez az érvénytelenség nem érinti a szeruóđés egyéb ľendelkezéseit.
Ebben az esetben a Felek kĺitelezettséget vállalnak a szerződés olyan módosításríra, ame|y az
eredetileg kitiĺzött parkolás-üzemeltetési céljaiknak megfelel.

X. Veryes ľendelkezések

1.) Je|en szerződés _ a Felek kĺizĺitt t<iľtént egyeztetést k<ivetően _ kizźltőIag íľásban
módosítható.

2.) A jelen szerződéssel ĺisszefüggő, onkoľmźĺnyzatot terhelő szárůa kibocsátási
kötelezettség teljesítésére az onkoľmanyzat jelen szerződés megkĺitésével egyidejiĺleg kültin
meghatalm azást ad a Kozszo|gtútatőnak.

Az onkoľmźnyzat a számlakibocsátásra meghatalmazott źital kiállított szźĺrl|źt egy másolati
példanylának tészéte töľténő megkĹildését kcivetően ellenőtzi. Amennyiben az onkoľmányzat
tlgy ítéIt meg, hogy a szźtrcia nem a fent leíľtaknak megfelelően, illetőleg tévesen keľiilt
kiźilításra, aszźtmIamásolati példrĺnyrĺnak kézÁezvéte|éto| szárnított harom munkanapon belül
felhívja a Meghatalmazottat új, illetve módosító szálm|a kibocsátásľa; ebben az esetben a
késedelem következményei nem a|ka|mazÁatők az onkoľmrĺnyzaÍta| szemben. A
számlakibocsátás és az ahhoz kapcsolódó feladatok e|Iátásáért ťĺzetendő ellenértéket a
szo|gáItatás nyúj tása magában fo glalj a.

3.) Az onkoľmĺányzat jelen szerzódés alźlításával egyidejűleg meghata|mazza a
Közszo|gá|tatót, hogy az Önkoľmányzatnevében és helyett, a tulajdonábaná|Lő férőhelyekkel
összefüggésben felmeľülő pótdíj-események tekintetében, a parkolási díj és pótdíj (ide éľtve a
pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket, a továbbiakban: pótdíj)
beszedése érdekében akáľ ťlzetési meghagyásos, peres, végľehajtásí, vagy egyéb eljárásban
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báľmely Szerv, Bíróság, vagy más Hatóság előtt eljarjon, nyilatkozatot tegyen, iratot,
pénzeszkoń' átvegyen, sziikség esetén jogi képviselőt bízzon meg.

4.) A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben Magyarország jogszabźiyai, így
kiilönösen a Magyaľoľszág helyi tĺnkoľmányzatairőI szőIő 20|1. évi CLX)oilX. torvény, az
á|IamháZtaÍtásról szóló 20||. évi CXCV. törvény, a közúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I.
töľvény és a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013' évi IV. tĺiľvény vonatkozó rendelkezései az
iranyadóak'

5.) Jelen szerződés a|áírásźra Budapest VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹiletének.....l20I5. (......) számú határozataa|apjánkerül sor.

Budapest, 2015. március ....

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi KISFALU Józsefuaľosi Vagyongazdá|kođő
Önkoľmanyzat képviseletében: Koľlátolt Felelősségti Tĺĺrsaság képviseletében:

đr. Kocsis Máté
polgáľmester

Ellenjegłzem Budapesten, 20]5. hó napján:

dr. Pesti Ivett
ĺjgyvezető

dr. Juharos Róbert

Juharos Ügnédi Iroda



Csere melléklet
Szerződés 3. számú melléklete

Megnevezés

Pakolás iizemeltetés

Kiadás
Kiizvetlen kiiltségek
Személyi juttatdsok rfl 365

Foelalkoztatottak személyi iuttatásai
Külső személyi iuttatások
Reprezentáció

ýI unkdhaű rcr helő Í ór ulé ko k 3f 769

Doloei kiaddsok 265 443

Közüzemi díiak 7 t5'l
Anvagbeszerzés. készletb eszetzés 8 504

Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg' könyvelési díj,
könywizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szo|gźitatás,

bérleti díj, egyéb doĺogi kiadás, stb.) t67 535

Karbantaľtĺási költségek 7t 44i
Parkolási pótdíi ak éľvényesítése r0 80c

4dó k ( b úrmily en j o g címe n Jizetett nem b érj dr ulé knak
minősíilő adó)

Közretett kiiltségek ( felosztott kö|tségek)
Személyĺ juttatás
Munkáltatót terhelő i árulékok
Dologi kiadások

Beruhdzlźs (kis és nagyéľtékűí tórgyí eszkiiz vltsdrldý
Felújítlźsí kiaddsok
Ertékcsij kkenési leíds
Nettó kíadúsok összesen 419 577

27% lźltaldnos forsalmi adó r13 f86
Kĺadások tisszesen s32 863

Bevételek
Saiót hevételek
Fővĺáľosi parkoló helyek üzemeltetése 78 473

S ai dt bev ételek ö s sze s en 78 47

Parkollźs iizemeltetési feladatok onkormdnyzat đItaI

elismert kiiltsége 454 39ą

Bevételek mindiisszesen 532863
Várakozási helyek száma db 7571


