3. sz. melléklet
A 94/2018. (XI.29.) sz. határozat melléklete
Együttm ű ködési

Megállapodás

parkolás üzemeltetési és beruházási feladatok
ellátására

amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest Városház u. 9-11., KSH
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító
szám: 735638, ÄHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli:
Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat),

másrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest Baross utca 6367., statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, adószám: 15735715-2-42, törzsszám:

735715,

képviseli:

Dr. Sára

Botond

polgármester,

a

továbbiakban: VIII.

Kerületi

Önkormányzat),
(Fővárosi Önkormányzat és VIII. Kerületi Önkormányzat külön-külön említve Fél, együttesen
Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
Előzmények

1.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépett 23. § (5) bekezdés 3. pontja
szerint a parkolás-üzemeltetés ellátása a kerületi önkormányzatok feladata, míg az Mötv. 23.
§ (4) bekezdés 10. pontja értelmében 2013. január 01. napjától a Fővárosi Önkormányzat
feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros
területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása.

2.)
Figyelemmel arra, hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezései értelmében a
Fővárosi Önkormányzat a Fővárosban parkolás-üzemeltetési feladatot nem láthat el, a VIII.
Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában álló közúti várakozóhelyek üzemeltetését 2013. január 1. napjától a VIII.
Kerületi Önkormányzat látja el, amelynek kereteit a Felek jelen Együttműködési
Megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) kívánják szabályozni, figyelemmel a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kktv.) 9/D. § (2) - (7)
bekezdéseire is.

3.)
Jelen Megállapodás 2. számú módosítására a kerületi önkormányzatok által ellátott
üzemeltetési feladatok körében biztosított parkolási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi és
számviteli rendelkezések egységes szabályozása érdekében kerül sor a jelen Megállapodás
111.4 pontban szabályozott felülvizsgálati eljárás eredményeként, különös tekintettel a
23/2014.(VI.30.) NGM rendelet 2018. július 1-én hatályba lépő módosítására, a nemzeti
mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 4. § (1) bekezdésére, valamint a
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nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.13.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére, 17. § (1) bekezdésére es 32. § (3) bekezdésére.

Felek rögzítik, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén belül az általa
kötelezően ellátott parkolási üzemeltetési feladatok körében, az irányadó pénzügyi és
számviteli szabályozás értelmében a VIII. Kerületi Önkormányzat minősül parkolási
közszolgáltatónak. A fővárosi tulajdonban lévő várakozóhelyek tekintetében a VIII. Kerületi
Önkormányzat a parkolásból származó bevételeket a jelen Megállapodásban szabályozott
jogosultság alapján saját nevében szedi be, a szolgáltatás biztosításához szükséges
szerződéseket saját nevében köti meg, a Fővárosi Önkormányzatot, mint a parkolás
üzemeltetéssel érintett terület tulajdonosát megillető jogosultságok biztosítása mellett. A
Fővárosi Önkormányzatot, mint tulajdonost a parkolási feltételrendszer biztosításért a VIII.
Kerületi Önkormányzat által megfizetendő ellenérték illeti meg. Ennek megfelelően
pontosítani szükséges a parkolási üzemeltetéshez kapcsolódó díjbeszedési és elszámolási
szabályokat a jelen, módosításokkal egységes Megállapodás keretén belül.

I. A Megállapodás tárgya
1.)
Annak érdekében, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat az Mötv. 23. § (5)
bekezdésének 3. pontjában foglalt parkolás-üzemeltetési feladatot elláthassa, a Fővárosi
Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 10. pont és 12. § (2)
bek. a) pontjára tekintettel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a
járművel történő várakozás biztosítása céljából, parkolás feltételrendszerének biztosítása
jogcímén átadja a VIII. Kerületi Önkormányzatnak, a VIII. Kerületi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő, valamennyi tulajdonában álló — az (i) és (ii) pontokban
részletezett - közlekedési célú várakozási közterületet (a továbbiakban: Ingatlanok), valamint
a várakozás idejét, módját jelző — jelen Megállapodás 1. számú mellékletében
meghatározott — közlekedési jelzőtáblák elhelyezésének továbbá az útburkolati jelek
felfestésének jogát es kötelezettségét az alább felsorolt utca és helyrajzi szám alatti
területeken:
(i) Utca szerint: Blaha Lujza ter 1-3, József krt., Üllői Cat (Nagyvárad tér), Baross utca,
Fiumei úti felüljáró alatti területe (Baross tér), Rákóczi tér, Kerepesi at, Keleti
pályaudvar indulási és érkezési oldala, II. János Pál pápa ter, Luther utca 4. , Fiumei
Út, Orczy út.
(ii) Helyrajzi szám szerint: 36405 hrsz., 36403 hrsz., 36806/3 hrsz., 36745/2 hrsz., 34567
hrsz., 34879/2 hrsz., 38834/4 hsz., 32953 hrsz, 35228/2, 35231/2, 35238/4, 35528/2,
35865/2, 35922, 36567/2, 36745/2, 34593/4, 34630/2, 34705, 35929.
Felek rögzítik, hogy az 1.1.) (ii) pontban jelölt ingatlanok vonatkozásában a VIII. Kerületi
Önkormányzat köteles a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken
kialakított parkolóhelyekkel kapcsolatos parkolás üzemeltetési feladatokat ellátni.
Ez a rendelkezés egyebekben a Fővárosi Önkormányzatnak az Ingatlanokkal kapcsolatos
tulajdonjogát es fenntartói kötelezettségeit nem érinti, az egyes Ingatlanok tekintetében a
tulajdonjog változatlan marad.
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A VIII. Kerületi Önkormányzat köteles a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
járművek tárolásának szabályozásáról szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési
rendeletben foglaltaknak megfelelően a parkolással kapcsolatos - jelen Megállapodás 1.
számú mellékletében meghatározott - forgalomtechnikai eszközöket üzemeltetni, valamint a
várakozás idejét, módját jelző új közlekedési jelzőtábiák elhelyezéséről és az útburkolati
jelek felfestéséről gondoskodni.
A jelen Megállapodás 1.1. pontjában megjelölt ingatlanokon a parkolás-üzemeltetési
feladatokat a VIII. Kerületi Önkormányzat személyesen, vagy az Mötv. 16/A. §-a szerinti
szolgáltató útján láthatja el.
2.)

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 3. pontja szerinti parkolás-üzemeltetés keretében, a VIII.
Kerületi Önkormányzat, a jelen Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott
Ingatianokon különösen az alábbi feladatok ellátására köteles:

(i)

az egységes fővárosi parkolás-szabályozás I. 1.) (i) pontban meghatározott
ingatlanokon történő bevezetésére a terület jellegéhez igazodó parkolással, a
szabálytalan parkolások visszaszorítására, a környezeti ártalmak csökkentésére;

(ii)

a fizető várakozóhelyek üzemeltetésének biztosítására;

(iii) a közterület észszerűbb parkolási célú felhasználásának megoldására;
(iv) a szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére, időszakos ellenőrzésére,
szükség szerint módosítására, pótlására;
(v)

a gyalogos felületek gépjárművektől való felszabadítására;

(vi) a várakozási övezetek területén, a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló mindenkor hatályos
Fővárosi közgyűlési rendeletben (a továbbiakban: Parkolási Rendelet) meghatározott
díjfizetési feltételekkel történő várakozás ellenőrzésére,
(vii) a Parkolási Rendelet és a Kktv. szerinti várakozási díj és pótdíj saját nevében történő
beszedésére és behajtására; (viii) a parkolás üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez
szükséges eszközök beszerzésének technikai előkészítésére, az új beruházások
szakmai véleményezésére,
(ix) a használatra átvett eszközök, így különösen a parkolójegy-kiadó automaták
üzemeltetésére, fenntartására és karbantartására
(x)

ügyfélszolgálat működtetésére, a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására;

Felek rögzítik, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat, az Ingatlanokat kizárólagosan
3.)
parkolás-üzemeltetési célra veszi át, amely Ingatlanokon jelen Megállapodás hatályba
lépésének napjától köteles ellátni a parkolás-üzemeltetési feladatokat.
Fővárosi Önkormányzat szavatol azért, hogy az üzemeltetésre átadott ingatlanok az
4.)
üzemeltetés egész ideje alatt alkalmasak a szerződésszerű használatra, azaz azokat
közterületi fizető parkolás céljára lehet használni. Ezen rendelkezés azonban nem korlátozza
a Fővárosi Önkormányzat közterületek hasznosítására vonatkozó, azaz a várakozási helyek
parkolási céltól eltérő használatára való biztosításának jogát (pld.: filmforgatás, rendezvény
megtartása, építési célú használat). Ezekben az időszakokban várakozási díj és pótdíj nem
szedhető, a várakozóhelyek nem üzemelnek.
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II. A Felek jogai és kötelezettségei
1.)
A VIII. Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a parkolásüzemeltetésre átvett Ingatlanokat rendeltetésszerűen használja, tevékenységét a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően végzi.
2.)
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 1.1.
pontjában meghatározott
Ingatlanokon, jelen Megállapodás aláírásának napján összesen 63 db parkolójegy-kiadó
automata (a továbbiakban: automata) üzemel, a férőhelyek száma jelenleg összesen 1154.
3.)
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 11.2. pontjában meghatározott automaták
közül 20 db a Fővárosi Önkormányzat, 20 db Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapest Közút Zrt.) tulajdonában és 23 db a kerületi
Önkormányzat tulajdonában van.
4.)
A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában álló és a
jelen Megállapodás 1.1. pontjában megnevezett Ingatlanokon álló automatákat — az Mötv.
23. § (5) bekezdés 3. pontja szerinti — parkolás-üzemeltetési közfeladatok jelen
Megállapodásban foglalt keretek között történő ellátása céljából, e közfeladat ellátásához
szükséges mértékben a VIII. Kerületi Önkormányzat használatába adja azzal, hogy ezen
automaták üzemeltetésével kapcsolatosan a VIII. Kerületi Önkormányzat költségek
elszámolására a 111.2.) pont szerint jogosult.
Felek megállapodnak, hogy a használatba adott automaták rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban tartásához szükséges állagmegóvással, javítással járó költségeket,
ideértve az alkatrészpótlás költségeit is, az automaták után elszámolt értékcsökkenés
összegét, mint költséget a jelen megállapodás III. pontjában rögzítettek alapján, a VIII.
Kerületi Önkormányzat érvényesítheti. A használatba adott automaták felsorolását és
műszaki adatait a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.
5.)
Az automaták pótlásának, cseréjének igénye esetén a pótlás szükségességének
szakmai indokairól a Felek előzetesen egyeztetnek. Pótlás indokoltsága esetén annak
kötelezettsége és költsége a VIII. Kerületi Önkormányzatot terheli azzal, hogy ezt követően
az általa pótolt automata a saját tulajdonába és nyilvántartásába kerül. A VIII. Kerületi
Önkormányzat jelen pontban foglalt kötelezettségének köteles a felmerülést követően
haladéktalanul eleget tenni, a jelen pontban foglaltak elmulasztásából, késedelméből eredő
károk (különös tekintettel az elmaradt vagyoni előnyre) megtérítésére köteles. Az automata
pótlása a jelen Megállapodás II. 6.) pontja szerinti beruházásnak minősül.
6.)
Felek rögzítik, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában álló területeken a rendszeres karbantartás eszközszükségletén túli beruházást
kizárólag a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal megkötött külön megállapodás alapján
vagy jelen megállapodás módosítása után saját költségén végezhet azzal, hogy a saját
költségén végzett beruházások tekintetében kizárólag az értékcsökkenést jogosult
elszámolni a Fővárosi Önkormányzat felé. A VIII. Kerületi Önkormányzat saját költségén
beszerzett eszközök a VIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és nyilvántartásba kerülnek.
7.)
A Fővárosi Önkormányzat szavatol azért, hogy az automaták a VIII. Kerületi
Önkormányzat részére történő birtokbaadás napján szerződésszerű használatra alkalmasak,
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üzemképesek, így azokkal a parkolás-üzemeltetési tevékenység 2013. július 1461 folyamatos
és jelen módosítás hatályba lépésével is biztosított. Az automaták birtokbaadásáról
jegyzőkönyv készült.
8.)
Felek rögzítik, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat a jelen Megállapodás 1.1. pontjában
megnevezett Ingatlanokon üzemelő és a Budapest Közút Zrt. tulajdonában álló automatákra
vonatkozóan határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött a Budapest Közút Zrt.-vel. Az
automaták havi bérleti díja a Fővárosi Önkormányzattal szemben a 111/2.) pont szerinti
költségként elszámolható.

9.)
A VIII. Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal minden további, a jelen
Megállapodás I. pontjában meghatározott parkolás-üzemeltetési feladat ellátásához
szükséges eszköz és erőforrás biztosítására.

III. A parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó elszámolási rendszer
1.)
Felek megállapodnak, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kktv.) 9/D. § (6) bekezdésére tekintettel a VIII. Kerületi Önkormányzat a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló fizető közterületi várakozóhelyek után a saját
nevében beszedett díjakat és pótdíjakat (ide értve a pótdíjakhoz és behajtásukhoz
kapcsolódó kamatokat, költségeket is, a továbbiakban: pótdíj) a többi parkolási bevételtől
elkülönítetten szedi be és tartja nyilván.
A parkolási feltételrendszer biztosításáról a
Fővárosi Önkormányzat havonta számlát állít ki adótartalom feltüntetésével a VIII. Kerületi
Önkormányzat felé. A számla nettó összege a fővárosi tulajdonú területeken beszedett nettó
várakozási és pótdíjak, valamint a Fővárosi Önkormányzat által elismert közterületi
parkoláshoz kapcsolódó nettó üzemeltetési költségek — ide értve a számított „észszerű
nyereséget" is - különbözete. Számla kiállítására abban az esetben is sor kerül, amennyiben
a különbözet összege nulla.
Felek megállapodnak, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat
2.)
tulajdonában álló várakozóhelyek után - a 11111.) pont szerint elkülönítetten — a 11.2. pontban
meghatározott automaták által beszedett parkolási bevétel (díj, pótdíj, egyéb) nettó
összegéből levonja a kizárólag és közvetlenül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló
várakozóhelyekkel összefüggő, a 3. számú melléklet szerinti költségtétel kimutatásban
feltüntetett, ténylegesen felmerült, bizonylatokkal alátámasztott leigazolt közvetlen és
közvetett szükséges nettó költségek összegét, valamint a jelen fejezet 4.) pontjában
foglaltak szerinti összeget, majd a levonás után fennmaradó különbség adóval növelt
összegét a Fővárosi Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15490012 számú
pénzforgalmi számlájára az 1. pont szerint kiállított számla ellenében a számlán feltüntetett
fizetési határidő figyelembevételével átutalja. A felek a szolgáltatás ellenértékét az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. §-ában foglaltak alapján havonta állapítják
meg. Felek megállapodnak abban, hogy átutalás teljesítésére nem kerül sor abban az
esetben, ha a tárgyhóban befolyó parkolási nettó bevétel összege nem haladja meg az e
pont szerint levonásba helyezhető nettó költségtételek összegét.
Ilyen esetben, a tárgyhónapban a nettó bevételből le nem vonható, fennmaradó nettó
költségek (ide nem értve a III. /3. pontban rögzített összeget) — amennyiben van ilyen —
elszámolására a következő olyan hónapban vagy hónapokban kerül sor, amikor a bevétel
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összege meghaladja a költségek összegét. A nettó költségek érvényesítésére csak a nettó
bevétellel szemben és annak erejéig kerülhet sor, bevétellel nem fedezett költséget a
Fővárosi Önkormányzat jelen szerződés teljesítése során külön nem térít.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a gépjármű üzembentartó által fizetett várakozási
díj nem a parkolási szolgáltatás igénybevételének helye szerinti tulajdonos javára lett
elkülönítve, hanem a másik Fél tulajdonát képező terület bevételeként (átparkolás), úgy a
várakozási esemény adatait a VIII. Kerületi Önkormányzat rögzíti, nyilvántartja, és a
következő havi elszámolás alkalmával rendezi.
A VIII. Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy minden tárgyhót követő
hónap 15. napjáig elektronikusan, minden tárgyhót követő hónap 20. napjáig papír alapon
tételes kimutatást küld a Fővárosi Önkormányzatnak arról, hogy tárgyhóban mekkora volt a
Főváros tulajdonában álló Ingatlanokon a teljes nettó várakozási díj és pótdíj bevétel, és a
Kerületi Önkormányzat által kiállított teljesítési igazolással együtt - számlával igazolja, hogy
tételesen milyen nettó költségek és hogyan kerültek elszámolásra (megállapodás 3. sz.
melléklete). Felek megállapodnak, hogy a közvetett költségeket olyan arányban viselik,
amilyen arányú a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló férőhelyek száma a férőhelyek
teljes (Fővárosi Önkormányzat + Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő férőhelyek)
számához képest (férőhely arányszám).
A Fővárosi Önkormányzat az elszámolás elektronikus úton történő kézhezvételétől számított
20 napon belül a részére megküldött dokumentumokat felülvizsgálja és annak helyességét
elektronikus úton a VIII. Kerületi Önkormányzat részére visszaigazolja.
Az elfogadott elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat a számlát kiállítja és 5
munkanapon belül megküldi a VIII. Kerületi Önkormányzat részére.

3.)
Felek megállapodnak abban, hogy a VIII. Kerületi Önkormányzat a III. 2.) pontban
részletezett — felmerült — költségein belül, külön költségelemként nevesítve „észszerű
nyereségre" is jogosult. Az „észszerű nyereség" havi összegét a Felek a Fővárosi
Önkormányzatot havonta megillető különbözet (nettó bevételek mínusz elismert nettó
költség) 5%-ban határozzák meg. Az „észszerű nyereség" érvényesítésére a III. 2.) pontban
foglaltaknak megfelelően kerül sor. Szerződő Felek rögzítik, hogy ennek megfelelően az
„észszerű" nyereségre a VIII. Kerületi Önkormányzat csak abban az esetben jogosult,
amennyiben a fővárosi tulajdonú várakozási helyek tekintetében az adott tárgy hónapban a
bevétel költségekkel csökkentett összeg nagyobb, mint nulla. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a VIII. Kerületi Önkormányzat a parkolás-üzemeltetési feladatokat nem
közvetlenül, hanem az Mötv. 16/A. §-a szerinti Szolgáltató közreműködésével látja el, és
amennyiben a Szolgáltatóval kötött szerződésben szerepel észszerű nyereség, azt nem a
111.2.) pont közötti költségei között mutatja ki, hanem jelen pontban meghatározott
„észszerű nyereség" terhére kerül elszámolásra. Felek megállapodnak, hogy a parkolással
összefüggően felmerülő, jelen Megállapodás III. 1.) - 4.) pontjában foglalt elszámolás
rendszerét minden évben legkésőbb október 15. napjáig felülvizsgálják és az adott év
tapasztalatai alapján szükség szerint módosíthatják. Felek rögzítik továbbá, hogy a Fővárosi
Önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításához a következő évre vonatkozóan
mind a bevételek mind a kiadások tekintetében a VIII. Kerületi Önkormányzat jelen pontban
meghatározott határidőig adatot szolgáltat.
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4.)
A VIII. Kerületi Önkormányzat 5 napot meghaladó késedelem esetén a Ptk.-ban
meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére,
amennyiben a jelen Megállapodás 111.2. pontjában meghatározott számlát késedelmesen
fizeti meg a Fővárosi Önkormányzatnak.
5.)
Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtásának felügyeletére és a
Megállapodás
111.1-4.
pontjaiban meghatározott elszámolás szabályszerűségének
biztosítására
(i)a Fővárosi Önkormányzat részéről a főpolgármester által erre a feladatra kijelölt
személy,
(ii)a VIII. Kerületi Önkormányzat részéről az polgármester által erre a feladatra
kijelölt személy, jogosult.
6.)

A jelen Megállapodás 111.6. pontjában megjelölt személyek
(i) kötelesek a jelen Megállapodás teljesítését, valamint a jelen Megállapodás 111.1-5.
pontjai szerinti elszámolás szabály szerűséget felügyelni és évente legalább 1 (egy)
alkalommal ellenőrizni;
MI jogosultak a parkolás üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos szerződésekbe,
számlákba, nyilvántartási rendszerekbe és bankszámlaforgalomba betekinteni, a
parkolás-üzemeltetési tevékenységből folyó bevételi és kiadási összesítőket, valamint
a folyamatban lévő peres és végrehajtási eljárásokat megismerni,
(ii) (id) kötelesek bármelyik Fél írásos felhívására a Megállapodás teljesítésével
kapcsolatban, a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül írásos jelentést
készíteni.
IV. A Megállapodás hatálya

1.)
szól.

Jelen Megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra

2.)
Jelen Megállapodást bármelyik Fél rendes felmondással a naptári év utolsó napjára
felmondhatja. A felmondást legalább három hónappal a naptári év utolsó napját
megelőzően közölni kell a másik Féllel. A felmondás kizárólag írásban érvényes. Felek
megállapodnak, hogy súlyos szerződésszegésnek és rendkívüli (azonnali hatályú, írásban
közlendő és indoklással ellátandó) felmondási oknak tekintik a jelen szerződés I. 2.), 11.4.) 9.) III. 1.) - 4.) pontjaiban foglaltak megszegését.
3.)
A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerződés valamely
rendelkezése érvénytelen, ez az érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egyéb
rendelkezéseit. Ebben az esetben a Felek kötelezettséget vállalnak a Megállapodás olyan
módosítására, amely az eredetileg kitűzött parkolás-üzemeltetési céljaiknak megfelel.

4.)
Jelen Megállapodás — a Felek között történt egyeztetést követően — kizárólag
írásban módosítható.
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V. Vegyes rendelkezések

1.)
Jelen Megállapodás tekintetében vezetői kapcsolattartóként a Fővárosi
Önkormányzat Dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettest (1052 Budapest, Városház
u. 9-11, tel: 061-327-10-36, fax: 327-17-65, e-mail: szeneczeyb@budapest.hu), a VIII.
Kerületi Önkormányzat dr. Sára Botond polgármester (1082 Budapest, Baross u. 63-67., tel:
061-459-2202, fax: 061-333-15-97, e-mail: sarab@jozsefvaros.hu
A Fővárosi Önkormányzat részéről operatív kapcsolattartóként:
Németh László Főosztályvezetőt
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Tel: +36 1 327 1132
Email: nemethl@budapest.hu
A VIII. Kerületi Önkormányzat részéről:
Pénzes Attila Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási igazgatót
1084 Budapest, Német u. 17-19
Tel: +36 1 299 7000
Email: penzesa@igk.hu
jelöli ki.
2.)
A VIII. Kerületi Önkormányzat mindazon követelés tekintetében, mely követelések a
Fővárosi Önkormányzat nevében kerültek érvényesítésre, a továbbiakban is eljár azzal, hogy
az érvényesítés során beszedett díjakra vonatkozó elszámolási rend tekintetében a jelen
megállapodásban rögzített elszámolási szabályok az irányadóak.

A jelen Megállapodás 4. sz. „Meghatalmazás számla kibocsátására" című melléklete - a 2018.
december 31-ig keletkezett bevételek számla kiállítására vonatkozó igényt figyelembe véve 2019. január 31. napjával hatályát veszti, amellyel az abban foglalt meghatalmazás
visszavonásra kerül.
A jelen Megállapodás 5. sz. „Meghatalmazás pótdíjak érvényesítésére" című melléklete,
amelyet Felek kizárólag a 2018. december 31. napjáig keletkezett követelések
vonatkozásában indult eljárásokra alkalmaznak.
3.)
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzített elszámolási szabályok
figyelembe vételével a 2016. július 1. és 2018. december 31. közötti időszakban közterületi
parkolási szolgáltatásról a Fővárosi Önkormányzat részére kiállított számlák vonatkozásában
az elszámolást a Fővárosi Önkormányzat a jelen Megállapodás 6. sz. melléklete alapján
elfogadja. A felmerült költségek igazolhatóan a fővárosi területek üzemeltetéséhez
kapcsolódnak, az elszámolás pénzügyi rendezést nem igényel.
4.)
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai,
így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

8
Ál

5.)
Jelen Megállapodás hat eredeti példányban készül. Aláírására a Budapest VIII. kerület
Önkormányzat Képviselő-testületének ..../ (
) számú
és Budapest Főváros
Önkormányzat Közgyűlésének
Főv. Kgy. számú határozata alapján kerül sor.

Budapest, 2018.

dr. Sára Botond

Tarlós István

polgármester

főpolgármester megbízásából

VIII. Kerületi Önkormányzat

Dr. Szeneczey Balázs főpolgármesterhelyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Láttam:

Danada Rimán Edina jegyző nevében és

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából:

megbízásából:

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

dr. Mészár Erika aljegyző
Budapest,

Budapest,

Pénzügyi ellenjegyzés végezte:

Pénzügyi ellenjegyzés végezte:

Páris Gyuláné gazdasági vezető

Budapest,

Verő Tibor főosztályvezető

Budapest,

9

AL

Mellékletek:
1. számú melléklet: Az Ingatlanokon található közlekedési táblák nyilvántartása
2. számú melléklet: Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló használatba adott
automaták és férőhelyek listája
3. számú melléklet: Elszámolható költség-tétel kimutatás
4. számú melléklet: Meghatalmazás számlázásra
5. számú melléklet: Meghatalmazás pótdíj érvényesítésére
6. számú
melléklet:
Kimutatás
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2. számú melléklet Fővárosi orikonnanyzat tulajdonában áflóJ ingyenesen basználatba adott
Automaták listája
VIII. kerület

Automat
a azima

Tipus

Tulajdo
1303

8010001 StetiO P6viros

Stelio le6vicos
DG4 Faviros
0G4 F6viros
0G4 P6v4i.rna
DG4
8010006 0(3
8010007 0(34 116viros

8010002
8010003
8010004
8010005

8010008 0G4
8010009 0G4
8010010 0G4
8010011 0G4
8010012 DG4
8010013 DG4
8010014 0G4
8010015 0o4
8010016 0G4
8010017 0G4
8010021 004
8020001 0G4
8020002_ 0G4

Mims
P45,1ms

Mimes
F6viros
Felviros

Hydros
F6viros
F6város
F6VALOS
F6viros
P6viros
146váxos
Főváros

1Cerillet

Ehelyeakedis

Férshelyok.

VIII

Blaha 3

35

VIII

Mao 1

Via

jóasef könít 13 (9-15)
16z-sef Unit 18. ..
Maser k6nít 21 (17-27)
6zseekörüt 24 20-2
»aver ködit 30 (30-32)
József kale 31 (9.31)
_Mast( katilt 38(36-40)
.16zief Wet 42 (38-42)
»zed köreit 41 (37-45)
Józser Wirth 33. (33-35)
józsef Unit 61(55-63)
)4574ef kikiit 60(58.62)

51
12
6
24

VIII
VIII

VIII
VIII
VIII
VIII _
Vitt
VIII '

VW
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII .,
VIII
VIII
VIII

Jihad Molt 68(64-68)
József Mat 78 0 78
József ködit 67465-69)
131161.6t 28
Hld alatt %foci ferti1l4r6 :dam
Rik6e.i t&11

12

.

Aratuclkitis

Napelemes eta

Il1erur61 töltődik
közviliglt6st61tö1t6d6 akkumulátor
közvi1eftisr61 tölt6d6 akkumulátot
tölr6d6 akkumulitor
.közvilágItásról
.

közvnijp"Matat&6Mü.lutiar

8
közvilágkitról töft5d6 akkumulitor
közvilisitittg töltődő akkumulitor
7
10
közvilidtásról töltődő alckumulitor ,
15 , közväeítistel tölt6d6 aldtumulátot
18
közvilágItisr61 taledóakkumulitor
6
kömeálitásr61 tiit6d6 akkumulitor
11
köaviligItier61 tatód6 akkumulitor
10
közvilifestel ttát645 akkumulátor
körriládtáso51 tült6d6 akkumulitor
10
10
kaavIk1 tier& tölt6d6 aldouraditor
közvatirásr61 tölt6d6 akkuntulitor '
10
közviliaitisr61telt6d6 akkumulátor
4
Elerna51 tiüt6d1k
18
5
_Elernr61 töltődik
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2. silk/ILI

melléklet BKK Zrt tulajdorgban älkS, Auttematák4ister
VIII. kerület

Automat
Tlpus 'ruled& Kest/let
a szduta
nos
.
8010020
8010023
8010024
' 8010025
8010026
8010027
„8010028
8010029
8010031
8020003
8020004
8020005
8020006
8020007
8020008
8020020
\, 8020021
8020022
8020024
8020025

.
0G4 SICK
DG4 BKK
0G4 BKK
DG4 BKK
DG4 BKK
DG4 BKK
DG4 BKK
DG4 mac
DG4 BM(
I)G4 'BKK
DG4 BKK
DG4 BKK DG4 BKK
DG4 BKK
D(4 SICK
DG4 BKK
DG4 BICK
DG4 SICK
DG4 BKX
DG4 BKK

Ehelyeakcd6a

Pir8belyek

_
... CIIIN 1st 2.4
Baron utca 11. (7-13)
Baross utca 20. (2-30)
Baron utca 21.
Beross mat 23. (23-39)
Baum mot 38. (30-44)
Baran utca 43441-49)
»net bra& 47(47-53)
01181 sit 18-20 •
811k6011 ;Er 4.5
Itsilo5c2i tic 1
Baron u. 60.
%toss u. 59 (5941)
13atosa u. 64(64-68)
Baron u. 69
Kozpesi in 3-1 SMÁV)
Keleti pu. ludo o/d. (Kerepesi tit felől)
Keleti po. laid. old. (Kerepesi tit fat
Keleti pu. irk. dd.(1116köly iit fe141) ,
Keleti
pu. posta eltitt (115124 tit fat)
,

11
8
17
5
13
16
16
24
8
6
6
15
8
5
0
9
35
35
58
12

Áramellitits

,
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII_ ,
VIII
VIII
yin
VIII '
VIII
VILI

VIII
VIII
_
VIII

ktizegigitisteltat6d6 akkumulitor
Elmira töltike
\
Elmo& töledik
Elent61 tank&
-.
Mama t8lt&k1c
Emma tilledik
Menu& tölt6dik
k8zvilialtiar6Itat6d6 akkumulitte
kerevilimVar61t6itt5d6 akkumulátor
Bleou6ltöltödik
Ricotta, 261v3d1lt
Blew& t6lt5dik
Elemx61 tilled&
közvtlsr61t6Itt5d6 akkumulitor
k6zvil6gitist6lt6tt6d6 akkumulátor
Menu& tölt6i'dik
Mensal tillt6dik
Manta Weld&
Elemr61 tölt6'dat
..
Mutual töltődik
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MŰ KÖDÉSI KIAD ÁSOK

Személyi juttatások
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül
parkolóhely arányában
Dologi kiadások
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában
- adók, befizetések szakterületre közvetlenül elszámolt
- adók, befizetések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában
- kerület tulajdonában lévő parkolóórák után elszámolt értékcsökkenési leírás
MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

irányítási költség felosztása parkolóhely arányában
szolgáltatási díj összesen ( nettó)
szolgálatás díj összesen ( bruttó)
Megjegyzés:
Az irányítási költségek havonta átalány összeg alapján kerülnek elszámolásra, mely összeg minden év
végén korrigálásra kerül a ténylegesen felmerült költségek összegével.
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MEGHATALMAZÁS
számla kibocsátási kötelezettség teljesítésére
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január
1, napján hatályba lépett 23. § (5) bekezdés 3. pontja szerint a parkolás-üzemeltetés ellátása a Kerületi
Önkormányzatok, míg az Mötv. 23. § (4) bekezdés 10. pontja értelmében a főváros területén a parkolás
feltételrendszerének kialakítása 2013. január 01. napjától a Fővárosi Önkormányzat feladata. Figyelemmel arra,
hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezései értelmében a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosban
parkolás-üzemeltetési feladatot nem láthat el, így Budapest Főváros VIII. Kerület Önkormányzata
(továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) közigazgatási területén fekvő, de a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában alto közúti várakozóhelyek üzemeltetését 2013. január 1. napjától a Kerületi Önkormányzat végzi,
melynek kereteit az érintett önkormányzatok - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
(továbbiakban Kktv.) 9/D. § (2)-(7) bekezdéseire is — Együttműködési Megállapodás keretében szabályozták.
A Kerületi Önkormányzat a közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában alto közúti
várakozóhelyek üzemeltetését, figyelemmel az Mötv. 16/A. §-ára is, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
útján látja el.
A fentiekre tekintettel alulirott
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41,
KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint Meghatalmazó az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 160-162. §-ainak megfelelően ezúton jelen okiratban 2015. július 1.
napjától meghatalmazom a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Rövidített elnevezés:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszám: Cg. 01-10048457, statisztikai számjel: 25292499-6832-114-01, adószám: 25292499--2-42, képviseli: Dr. Pesti !yen
ügyvezető igazgató) hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzata területén a Fővárosi Önkormányzat
nevében és javára beszedett parkolási bevétel, illetve parkolási szolgáltatás tekintetében a számlaadási
kötelezettségnek a Fővárosi Önkormányzat nevében és helyett kizárólagosan eleget tegyen, a szolgáltatásról,
időről időre kiállítandó számlát helyettem és nevemben állítsa ki.
Figyelemmel az Áfa tv. 160.5 (3) bekezdésében foglaltakra a Meghatalmazó kijelenti és szavatolja, hogy a
szolgáltatásokkal kapcsolatos számla kiállítási kötelezettséget maga nem teljesíti, illetőleg arra harmadik
személynek további meghatalmazást nem ad.
A meghatalmazás visszavonásig, illetve a Felek eltérő megállapodásáig hatályos.
Budapest, 2015,

Fővárosi Önkormányzat, MeglTarlós István főpolgármester rre2bizaseba!
Képviseli: Dr. Szeneczey Balázs

Jyettes

Józsefvárosi Gazddlkodási

Meghatalmazást elfogadom:

ant Zit

1082 Budapest, Baross U. 63-67,
fl

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Meghatalmazott
Képviseli: Dr. Pesti Ivett ügyvezető igazgató
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MEGHATALMAZÁS
pótdíj érvényesítésére
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január
1. napján hatályba lépett 23. § (5) bekezdés 3. pontja szerint a parkolás-üzemeltetés ellátása a Kerületi
Önkormányzatok, míg az Mötv. 23. 5 (4) bekezdés 10. pontja értelmében a főváros területén a parkolás
feltételrendszerének kialakítása 2013. január 01. napjától a Fővárosi Önkormányzat feladata. Figyelemmel arra,
hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezései értelmében a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosban
parkolás-üzemeltetési feladatot nem láthat el, így Budapest Főváros VIII. Kerület Önkormányzata
(továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) közigazgatási területén fekvő, de a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában álló közúti várakozóhelyek üzemeltetését 2013. január 1. napjától a Kerületi Önkormányzat végzi,
melynek kereteit az érintett önkormányzatok - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
(továbbiakban Kktv.) 9/D. 5 (2)-(7) bekezdéseire is — Együttműködési Megállapodás keretében szabályozták.
A Kerületi Önkormányzat a közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közúti
várakozóhelyek üzemeltetését, figyelemmel az Mötv. 16/A. §-ára is, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
útján látja el.
A fentiekre tekintettel alulírott
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-241, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint Meghatalmazó
ezúton jelen okiratban 2013. július 01. napjától meghatalmazom a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Rövidített elnevezés:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszám: Cg. 01-10048457, statisztikai számjel: 25292499-6832-114-01, adószám: 25292499--2-42, képviseli: Dr. Pesti Ivett
ügyvezető igazgató), hogy Budapest Főváros VIII. Kerület Önkormányzata területén, a Főváros tulajdonában álló
férőhelyekkel összefüggésben felmerülő pótdíj-események tekintetében a parkolási díj és pótdíj (ide értve a
pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket is) beszedése érdekében akár fizetési
meghagyásos, peres, végrehajtási, vagy egyéb eljárásban bármely Szerv, Bíróság, vagy más Hatóság előtt a
Fővárosi Önkormányzat nevében és helyett eljárjon, nyilatkozatot tegyen, iratot, pénzeszközt átvegyen, szükség
esetén jogi képviselőt bízzon meg.
A meghatalmazás visszavonásig, illetve a Felek eltérő megállapodásáig hatályos.
Budapest, 2015. —

Fővárosi Önkormányzat, Megiu
Tarlós István főpolgármester tnegU:E%sabo
Képviseli: Dr. Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes

Meghatalmazást elfogadom:

Józselvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,
Igazgatóság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Meghatalmazott
Képviseli: Dr. Pesti 'yen ügyvezető igazgató
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Kimutatás
adatok Ft-ban
Közvetett költségek

Időszak

2016. július hó
2016. augusztus hó
2016. szeptember hó
2016.
2016.
2016.
2017.
2017.

október hó
november hó
december hó
január hó
február hó

2017. március hó
2017. április hó
2017. május hó
2017. június hó
2017. július hó
2017. augusztus hó
2017. szeptember hó
2017. október hó
2017. november hó
2017. december hó
2018. január hó
2018. február hó
2018. március hó
2018. április hó
2018. május hó
2018. június hó
2018. július hó
2018. augusztus hó
2018. szeptember hó
2018. október hó
2018. november hó
2018. december hó
Összesen:

Közvetlen bruttó
költség

4 152 794
5 460 354
5 012 116
5 454 988
10 242 533
8 823 193
7 974 074
13 045 826
11734 970
11043 239
11170 467
12 749 657
12 508 461
12 573 397
12 310 705
11712 378
12 504 402
12 549 100
12 145 316
11536 392
12 218 747
12 650 157
10 385 168
11170 520
11051 512
9 569 529
11853 449

283 603 443

Megállapodás III. 4
ponjában
meghatározott
"nyereség" 5%
bruttó összege

Közvetett költségből
fennmaradó összeg
melyek az
Közvetett költségek
elözőekbe nem
Közvetett
között szereplő
sorolhatóak, de
költségekből
olyan bruttó
ezek a bruttó
szerződés szerint
költségek melyek
költségek is a
elismerhető bruttó
jellegét tekintve
fővárosi területek
költség
közvetlen költségek
parkolás
közé besorolhatóak
üzemeltetése
érdekében merültek
fel

320 868
226 288
293 426
271 854

0
0
0
0

2 054
120 856

0
0
15 098

370 004
142 397

238 816
214 609
332 831
307 576
293 962
414 902
259 662
166 944
57 202

0
129 157
84 691
59 271
40 272
86 865
26 350
45 130
43 646
41138
49 194
21 539
28 147
9 741
47 903
34 573
28 083
27 991
34 728

5 982 543

853 517

276 181
219 803
154 573
179 669
172 688
189 492
227 922
235 486
292 476

4 165 208
4 165 208
4 165 208
4 165 208
4 165 208
4 165 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 991 248

Kiállított számla
bruttó összege

Budapest Fővárosi
Önkormányzat
nevében beszedett
bruttó bevétel
összege

Fővárosi
Önkormányzat
"eredménye"
(bruttó bevétel,
bruttó költség
különbözete)

3 339 307
3 339 307
3 339 307
3 339 307

11978 177
13 191157
12 810 057
13 231 357

20 443 615
20 275 016
20 881 843
20 972 556

8 465 438
7 083 859
8 071786
7 741199

3 339 307
3 339 307
2 254 107
2 259 213

17 749 102
16 448 564
10 613 282
15 447 436

21 569 478
22 039 145
19 546 165

3 820 376
5 590 581
8 932 883

2 287 999
2 321 297
2 354 973

14 428 308
13 669 031
13 739 284
15 328 826
15 190 614
15 210 100
15 033 701
14 791 125
15 260 664
15 297 225

21 375 579
22 391 391
20 736 618
19 492 525
22 042 591
21628 550
22 016 733
22 446 007
22 432 385
23 819 620

5 928 143
7 963 083
7 067 587
5 753 241
6 713 765
6 437 936
6 806 633
7 412 306
7 641 260
8 558 956

23 057 990
22 194 174
23 824 590
24 032 372
24 358 905
23 970 989
22 201 761
20 091 130
16 148 478
16 544 968

7 760 765
7 100 225
9 255 089

2 359 228
2 422 599
2 420 861
2 449 944
2 799 616
2 422 648
2 460 115
2 712 486
2 672 130
2 682 506
2 706 829
2 642 180
2 668 219
2 597 222
2 572 005
2 621 213

72 723 232

15 093 949
14 569 501
15 218 570
15 698 851
13 476 824
14 126 485
13 843 669
12 233 464
14 474 662
0
0
0
388 153 983

580 535 174

8 813 802
8 660 054
10 494 165
8 075 276
6 247 461
3 915 014
2 070 306
0 Adatszolg
0 áltatás
0 később
192 381 191
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