
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 49/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. február 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a parkolás-üzemeltetési feladat ellátásának biztosítása 

érdekében új közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos 
döntésre 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Készítette:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  – 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

2017 decemberében a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a FEV IX. Zrt. folytasson 

tárgyalásokat a FER-PARK 2010 Kft-vel a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 

működtetése” tárgyban 2010. december 17-én megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és felkérte a FEV IX. Zrt-t, hogy készítse elő az új 

közbeszerzési eljárást ugyanezen tárgyban. 

2018 februárjában a képviselő-testület felhatalmazta a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját a szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására. A vonatkozó 

előterjesztéshez mellékelésre került közbeszerzési ütemterv szerint már 2018. június 1-től új 

szolgáltatónak kellett volna végeznie a munkát. 

A mai napig a testület döntését nem hajtotta végre a kerületi parkolás üzemeltetésért felelős FEV IX. 

Zrt.  

A jelenlegi szolgáltató tulajdonosi láncolatának végén szereplő személy a legnagyobb magyarországi 

parkolási büntetőper vádlottja, most is szedi a 2010-ben kötött, kerület számára rendkívül előnytelen 

szerződés extraprofitját. 

2018 júniusára nemhogy megköttetett volna az új vállalkozási szerződés, de még a közbeszerzést sem 

írta ki a FEV IX. Zrt., pedig – feltehetően az eljárás lebonyolításának hatékonysága érdekében - még 

külsős közbeszerzési szakértőt is megbízott a Papcsák Ügyvédi Iroda „személyében”, nem bízva a 

saját szakembereiben. A kiírásra végül 2018. szeptember végéig kellett várni. 

Utólag ez már némileg érthető, hiszen az a cég, melyet végül egyetlen érvényes ajánlattevőnek 

nyilvánított a FEV IX. Zrt. igazgatósága, csupán 2018 áprilisában alakult. 

2018 decemberében került a Képviselő-testület elé a közbeszerzés eredményéről a FEV IX. Zrt. 

Igazgatóságának döntése, valamint az ahhoz kapcsolódó tulajdonosi döntésre vonatkozó javaslat. 

Ezt a testület elutasította, egyhangúan döntött az eljárás eredménytelennek nyilvánításáról. 

A FEV IX. Zrt. Igazgatóságának döntése alapján nyertes cég - a 4 Green Parking Zrt. – a Közbeszerzési 

Döntőbizottsághoz fordult jogorvoslati kérelemmel, amelyben azt állította, hogy a Képviselő-testület 

jogellenesen nyilvánította eredménytelennek a közbeszerzési eljárás. 

A Döntőbizottság ezt a kérelmet 2019. január 22-én visszautasította, így a közbeszerzés véglegesen 

lezárult. 

Közben, már a jövőre gondolva, 2018 novemberében a jelenlegi működtető FER-Park Kft. egyik 

alvállalkozója, aki a parkolás ellenőrzésre használt szoftver tulajdonosa, felmondta az erre vonatkozó 

szerződését, és feltűnt a FEV IX. Zrt. által a közbeszerzés nyertesének nyilvánított 4 Green Parking Zrt. 

alvállalkozói között, ugyanebben a feladatkörben. 

Így jelenleg kérdés, hogy folyik-e parkolás ellenőrzés a kerületben, mert ilyen szolgáltatás nélkül ez 

nem lehetséges. 



Mindezek alapján javaslom, hogy a lehető leghamarabb utasítsa Ferencváros Önkormányzata, mint a 

FEV IX. Zrt. egyedüli részvényese új közbeszerzési pályázat előkészítésére és kiírására a FEV IX. Zrt 

igazgatóját, a feladatellátás biztonsága érdekében. 

Budapest, 2019. február 15. 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában 

lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek üzemeltetésével 

kapcsolatban felmerülő, a FEV IX Zrt. (a továbbiakban: Társaság) saját erőforrásaival ellátható 

feladatokat a Társaság alvállalkozó igénybevétele nélkül lássa el. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2019. február 21. 

 

2. a Társaság egyedüli részvényese képviseletében eljárva felkéri a Társaságot, hogy az tegyen 
javaslatot a Képviselő-testület részére a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatosan a Társaság 
által saját erőforrással ellátandó tevékenységek, valamint közreműködő vállalkozó által 
ellátandó tevékenységek meghatározására, és ez alapján terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában 
lévő közterületi, fizető parkolóhelyek működtetése céljára kijelölt várakozóhelyek tárgyban 
kiírandó közbeszerzés koncepcióját. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester – a határozat közléséért 

 Vörös Attila elnök-vezérigazgató – a koncepció képviselő-testület elé terjesztéséért 
Határidő: a határozat közlésére: 8 nap 

    a koncepció képviselő-testület elé terjesztésére: döntést követő képviselő-testületi 

ülés 

 

3. a Társaság egyedüli részvényese képviseletében eljárva felkéri a Társaságot, hogy Társaság 

saját erőforrásaival el nem látható feladatok ellátására készítsen elő és írjon ki új 

közbeszerzési eljárást a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 

működtetése” tárgyban. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester – a határozat közléséért 
 Vörös Attila elnök-vezérigazgató – a közbeszerzési eljárás kiírásáért 

Határidő: a határozat közlésére: 8 nap 
a közbeszerzési eljárás kiírására: a 2. pont szerinti koncepció képviselő-testület által 

történő elfogadását követő 30 nap 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a Társaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 



tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 

üzemeltetésével összefüggő feladatellátás úgy kerüljön kialakításra, hogy a szolgáltatás 

rugalmasan beilleszthető legyen a Magyarország Kormánya által célul kitűzött intelligens 

városi fejlesztések országos szintű konstrukciójába, amelynek része az „okos parkolási 

rendszer” bevezetése is. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. február 21. 

 


