Iktató szám: 220/2014.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a parkolási követeléskezelés átalakítására

Előterjesztő:

Mezey István képviselő

Készítette:

Mezey István képviselő

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság 2014. december 17.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

X

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

1

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az általa tulajdonolt Ferencvárosi
Parkolási Kft-n keresztül szervezi a parkolási szolgáltatást. A parkolásból származó
követelések kezelését a 2011. február 18. kelt szerződés alapján jelenleg a Bérdi és Novák
Ügyvédi Iroda látja el sikerdíj ellenében.
A parkolás szolgáltatás szerevezést 2011 év elejéig a Budapesti Parkolási Kft. látta el. A
három tulajdonos önkormányzat (Ferencváros Önkormányzata, Bp. XIII kerület
Önkormányzata, Fővárosi Önkormányzat) egyhangú döntése szerint a szolgáltatást a három
tulajdonos 2011-től már saját hatáskörben szervezte meg, de a parkolásból származó korábbi
követeléseket nem osztották szét, azokat a BÖP Kft kezelte tovább (összesen 1.7 milliárd Ft
értékű felhalmozott követelés). A cég profil változása mellett a neve is megváltozott
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-re.
A tulajdonosok elvárása szerint olyan cég kialakítására került sor, mely a követeléskezelés
két-három fontos alapelvét hivatott ellátni:
 A követelésállomány hatékony kezelésével a parkolási morál és parkolási rendre
gyakorol jótékony hatást, csökkenti a büntetések befizetésének határidejét,
keletkezését.
 A tulajdonos önkormányzatok számára megfelelő, a kezelés költségein felüli bevételt
biztosít.
 A pótdíjazottak számára megfelelő, rugalmas és könnyű ügyintézést biztosít, amely
nemcsak az ilyen kor szokásos jogi eljárások lefolytatásából áll, hanem az ügyeket
komplexen kezeli.
A BÖK Kft. a leírt elvárásoknak megfelelően teljesített az elmúlt években. A követelések
hatékony kezelése mellett az elmúlt három évben 1.2 milliárd forint üzleti hasznot termelt,
melynek döntő többségét visszaforgatta a követelések kezelésbe (a jogi eljárások többsége
előfinanszírozást igényel).
A BÖK Kft. elmúlt 3 évi következelése a következő eredményeket produkálta:
 Kb. 1.1 milliárd megmaradt követelésállomány
 A tulajdonosok részére jövő év végéig előre láthatólag 240 millió Ft osztalékot fizet
ki (ebből Ferencváros 40 millió Ft-ot idén kapott meg és 2015 év elején további 20
millió Ft várható)
 Az átlagosan 8-10 embert foglalkoztató cég a követeléskezelés teljes költségét saját
maga finanszírozza, a tulajdonos önkormányzatoknak anyagi támogatást nem kellett
részére fizetni.
 Új követeléskezelési eljárás került kialakításra a jelenlegi ügyvezető igazgató, Kovács
István vezetésével (1. számú melléklet)
A BÖK Kft. jelenleg a 2010-ig keletkezett követeléseket kezeli. Ezen régi ügyeket egyre
nehezebb hatékonyan, a tulajdonosok anyagi ráfordítása nélkül kezelni. Ésszerűnek látszik
olyan azóta keletkezett követelések kezelésre történő átadása a BÖK Kft számára, melyek a
korábbi időszak óta keletkeztek Ferencvárosban.
A követeléskezelés már korábban is volt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Képviselő-testületének napirendjén, azonban konkrét döntés az ügyben nem született.
Előbbiekkel összefüggésben bekért ajánlatok alapján is a BÖK Kft megbízása tűnt a
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legkedvezőbbnek, és az is fontos szempont lehet, hogy ezen gazdasági társaság ha részben is,
de a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdona.
Tekintettel arra, hogy a parkolásból származó bevételeink összege a költségvetésben
meghatározó bevételi forrás, így a követelések kezelésével összefüggésben is általános cél a
hatékonyság növelése, melyet álláspontom szerint a BÖK Kft. fentiekre tekintettel
hatékonyabban tudna érvényesíteni, mint egy külsős ügyvédi iroda. Előbbiek alapján
javasolom, hogy a követeléskezelés BÖK Kft. részére történő átadására vonatkozóan hozzunk
elvi döntést, és hatalmazzuk fel a Parkolási Kft. vezetőjét, hogy az erre vonatkozó szerződést
előkészítse, illetve az ezzel összefüggő egyeztetéseket lebonyolítsa.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a követeléskezelés BÖK Kft-nek történő
átadásnak ügyében.
Budapest, 2014. december 12.
Mezey István s.k.
Önkormányzati képviselő
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) a parkolásból származó követelések kezelésével meg kívánja bízni a BÖK Kft-t.,
2) felkéri a Ferencvárosi Parkolás Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy Ferencváros
közigazgatási területén keletkező parkolásos követelések kezelésére vonatkozó
szerződés megkötése ügyében folytasson egyeztetéseket a BÖK Kft.-vel, és az 1.
pontban foglaltakra vonatkozó szerződés tervezetének előkészítésről gondoskodjon.
3) felkéri a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetőjét, hogy a szerződés tervezetét
jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János polgármester, 2. és 3. pont: Lászay János ügyvezető
igazgató
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