
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

       Iktató szám: 116/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24.-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. 

által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése 
tárgyában” kiírandó közbeszerzési eljárások koncepciójáról 

 
Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester megbízásából  

Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 
 

Készítette:   FEV IX. Zrt. 

 
Előzetesen tárgyalja:  GB, PEB, VVKB 
 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen X 

nem  
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A közbeszerzés koncepciója 

 

A Képviselő-testület 2017. december 21.-ei ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő 

és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese felkéri a FEV IX. Zrt.-t, hogy készítse elő az új közbeszerzési 

eljárást a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, 

fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban úgy, hogy a szolgáltatási idő 

legalább 5 éves időtartamban kerüljön meghatározásra. „ 

 

Ezt követően megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, melynek során az alábbi koncepció 

fogalmazódott meg. 

A parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások/árubeszerzések tekintetében három külön eljárást 

indítanánk: 

1. Parkoló-automaták (eszközbeszerzés + szoftver + szolgáltatás) 

 

Jelenleg 172 db. saját tulajdonú parkoló óra működik a kerületben. Ezen kívül 22 db. parkoló órával 

rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat. A 34 db. parkoló óra a legutóbbi bővítés területét szolgálja ki. Ezek 

tulajdonosa a FER-Park 2010 Kft.  

A saját tulajdonú órák DG4, STELIO PSA 1256 típusok. Átlagos élettartamuk közelíti a 20 évet. Régi, 

elavult konstrukciók. Több, időnként a folyamatos működést zavaró meghibásodás fordul elő. Az 

automaták folyamatos karbantartása jelentős többletköltséggel jár. Az alvállalkozótól szerzett információk 

szerint ezen költségek évről évre növekszenek. A fentiek miatt javasoljuk ezen parkoló órák fokozatos 

cseréjét.  

Új, a modern kor igényeit kielégítő parkolójegy kiadó automaták (a teljesség igénye nélkül képesnek kell 

lennie a gépjárművek forgalmi rendszámának beírására, kezelésére, hálózatba köthető több funkciós 

tudásszinttel kell rendelkeznie) beszerzése 400-600 millió forint közötti értéket képvisel. Ennek 

finanszírozása az Önkormányzat számára nem, vagy csak nehezen vállalható. Ezért azt javasoljuk, hogy a 

közbeszerzés nyertese fokozatos beszerzéssel biztosítsa az új automatákat és ezeket az Önkormányzat 

ingyenes használatába adja. Ezzel a megoldással műszakilag megbízható, a kor elvárásait és technikai 

igényeit kielégítő és költségvetést kímélő megoldás érhető el.  
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2. Kerékbilincselési közreműködői tevékenység 

A jelenlegi alvállalkozói szerződés tartalmazza a kerékbilincseléssel kapcsolatos közreműködői 

tevékenység szolgáltatást. (Autók, műszaki személyzet, kerékbilincs, diszpécser szolgálat, PDA, műholdas 

nyomkövető, …stb.)  

A szolgáltatás a Közterület Felügyelettel szoros együttműködésben valósul meg, mivel a tevékenységgel 

kapcsolatos hatósági intézkedési jogköre a közterület felügyelőnek van. Ez szervezési problémát okozott a 

múltban.  

További gondot jelent, hogy a kerékbilincselés bevételei évről évre elmaradnak az azokkal kapcsolatos 

költségektől. Ez a tény a parkolási tevékenység egyenlegét negatív módon befolyásolja.  

Ezért javasoljuk külön, a Közterület Felügyelettel közös kiírást. Ezzel együtt javasoljuk, rendészeti és 

informatikai rendszer beszerzését is, mely segítheti a gazdaságosabb és hatékonyabb feladatellátást. 

 

3. Call center és back office szervezeti egység + ellenőrök ellenőrzése  

Ez a tevékenység szakmai indokok szerint külön közbeszerzési eljárás kiírását indokolja. 

A Fővárosban szinte minden fizető várakozási rendszert üzemeltetető kerület (2.,3.,8.,11.,14,) külön 

működteti ezeket a tevékenységeket. Ennek megfelelően a call center és back office rendszerek külön 

közbeszerzési eljárást indokolnak. Továbbá célszerű, ha a parkolóellenőrök tevékenységét független, az 

ellenőri tevékenységet biztosítótól elkülönült vállalkozó ellenőrzi. 

 

II. Szakmai Véleményező Bizottság összetétele 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának jelenleg hatályos Közbeszerzési 

Szabályzata 1.3.1.1. pontja alapján a Szakmai Véleményező Bizottság az alábbi tagokból áll: 

 

1. A lebonyolító vezetője által kijelölt közbeszerzési szakértelemmel rendelkező felelős munkavállaló. 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának vezetője 

és/vagy az általa kijelölt pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy.  

3. Lebonyolító vezetője által felkért jogi szakértelemmel rendelkező személy vagy jogi szakértelemmel 

rendelkező felelős munkavállaló.  

4. A hivatal beszerzéssel érintett irodájának vezetője vagy az általa kijelölt a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai szakértelemmel rendelkező személy. (Ez esetben a FEV IX Zrt. által kijelölt szakmai 

szakértelemmel rendelkező személy.) 

5. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Ellenőrzési Bizottságának elnöke vagy az általa delegált bizottsági tag..  

6. A Közbeszerzési Szabályzat 1.3.2. 2. pontja alapján a Szakmai Véleményező Bizottság tagja lehet 

továbbá a polgármester által felkért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Budapest, 2018. május 16. 

 

 
                Vörös Attila s.k. 

               elnök-vezérigazgató 
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Határozati javaslat 
 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese a FEV IX. Zrt. által a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 

működtetése” tárgyábanindítandó közbeszerzési eljárások Szakmai Véleményező Bizottságába a 

Közbeszerzési Szabályzat alapján az alábbi személyeket jelöli ki 

 

1…………………………………….. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

4……………………………………. 

5……………………………………. 

6……………………………………. 

 

 

Felelős: Vörös Attila elnök-vezérigazgató, FEV IX. Zrt. 

Határidő: 2018. május 24. 


