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Cegjegyzek szama 

A vallalkozas megnevezese: Ferencvarosi Parkolasi Kft. 
A vallalkozas cime: 	1092 Budapest, Bakets ter 14. 
A vallalkozas telefonszama: 06/1/920-0340 

Normal egyszerCisitett eves beszamolo 

2014 
uzleti evrol 

  

Budapest, 2015.03.27 

   

a vallalkozas vezetoje 
(kepviseloje) 



Vallalkozas neve: 
	

Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

Statisztikai szarnjel: 
	

22934064522111301 
Cegjegyzekszam: 
	

01-09-945377 
A merleg fordulonapj a: 2014.12.31 

Normal egyszerCisitett eves beszamolo MERLEGE "A" valtozat - 
Eszkozok (aktivak) 	 adatok E Ft-ban 

Sor- 
szam 

Tete' megnevezese Elozo ev 
Elozo ev(ek) 
modositisai 

Targyev 

a b c d e 

1 A. BEFEKTETETT ESZKOZOK 151 280 0 137 979 

2 I. IMMATERIALIS JAVAK 806 0 491 

3 II. TARGYI ESZKOZOK 150 474 0 137 488 

4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0 0 0 

5 B. FORGOESZKOZOK 28 666 0 147 932 

6 I. KESZLETEK 0 0 4 006 

7 II. KOVETELESEK 1 627 0 101 089 

8 III. ERTEKPAPIROK 0 0 0 

9 IV. PENZESZKOZOK 27 039 0 42 837 

10 C. AKT1V IDoBELI ELHATAROLASOK 116 911 0 14 774 

11 ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN 296 857 0 300 685 

Budapest, 2015.03.27 
a vallalkozas vezetoje (kepviseloje) 



Vallalkozas neve: 
	

Ferencvarosi Park°Iasi Kft. 

Statisztikai szamjel: 
	

22934064522111301 
Cegjegyzekszam: 
	

01-09-945377 
A merleg fordulonapj a: 2014.12.31 

Normal egyszerCisitett eves beszamolo MERLEGE "A" valtozat - 
Forrasok (passzivak) 	 adatok E Ft-ban 

Sor- 
szam 

Tete! megnevezese Elozo ev 	Targyev 
modositasai 
Elozo ev(ek) 

a b c d e 

12 D. 	SAJAT TOKE 183 790 0 183 790 

13 I. 	JEGYZETT TOKE 12 000 0 12 000 

14 II. 	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZ. TOKE (-) 0 0 0 

15 III. TOKETARTALEK 170 500 0 170 500 

16 IV. EREDMENYTARTALEK 1 290 0 1 290 

17 V. LEKOTOTT TARTALEK 0 0 0 

18 VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 0 0 

19 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 0 0 0 

20 E. 	CELTARTALEKOK 0 0 0 

21 F. 	KOTELEZETTSEGEK 45 576 0 116 454 

22 I. 	HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 0 0 0 

23 II. 	HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 3 000 0 3 000 

24 III. RoVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 42 576 0 113 454 

25 G. PASSZiVIDoBELI ELHATAROLASOK 67 491 0 441 

26 FORRASOK (PASSZIVAK) 296 857 0 300 685 

Budapest, 2015.03.27 
P.H. 	 a vallalkozas vezetoje (kepviseloje) 



Vallalkozas neve: 
	

Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

Statisztikai szamjel: 
	

22934064522111301 
Cegjegyzekszam: 
	

01-09-945377 
A merleg fordulOnapja 2014.12.31 

Normal egyszerusitett eves beszamolo EREDMENYKIMUTATASA 
(osszkoltseg eljarassal) 	 adatok E Ft-ban 

Sor- 
szam Tetel megnevezese Elo zo ev Elazo ev(ek) 

mod ositasai 
Targyev 

a b c d e 

1 I. 	ERTEKESiTES NETTO ARBEVETELE 923 626 0 937 764 

2 II. 	AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE 0 0 0 

3 III. 	EGYEB BEVETELEK 2 956 0 89 

4 IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK 852 520 0 855 258 

5 V. 	SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK 61 359 0 67 524 

6 VI. ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 12 319 0 10 625 

7 VII. EGYEB RAFORDITASOK 2 601 0 4 973 

8 A. 	UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE -2 217 0 - 527 

9 VIII PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI 690 0 718 

10 IX. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI 0 0 0 

11 B. 	PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE 690 0 718 

12 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY -1 527 0 191 

13 X. 	RENDKIVOLI BEVETELEK 1 527 0 128 

14 XI. RENDKIVOLI RAFORDITASOK 0 0 0 

15 D. 	RENDKIVULI EREDMENY 1 527 0 128 

16 E. 	ADOZAS ELoTTI EREDMENY 0 0 319 

17 XII. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG 0 0 319 

18 F. 	ADOZOTT EREDMENY 0 0 0 

19 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY 0 0 0 

C 
Budapest, 2015.03.27 

P.H. 	 a vallalkozas vezetoje (kepviseldje) 



Cegjegyzek szam: 01-09-945377 

• 
Ferencvarosi Park°Iasi Kft. 

KIEGEStho MELLEKLET 
a 2014. evi egyszerusitett eves beszamolohoz 

Fordulonap: 	 2014.12.31. 

Beszamolasi iddszak: 	 2014.01.01 — 2014.12.31. 

Budapest, 2015. marcius 27. 

r-, 

 

a gazdalkodo kepvlseloje 



Ferencvarosi Parkolasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

Alta lanos resz 

1. A Tarsasag fontosabb adatai  

A Tarsasag cegneve: 	 Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt Felelossegii Tarsasag 

A Tarsasag szekhelye: 	 1092 Budapest, Bakats ter 14. 

A Tarsasag telephelye: 	 1093 Budapest, Lonyai u. 13/A. 

A Tarsasag adoszama: 	 22934064-2-43 

A Tarsasag szamlajat vezeto 

Penzintezet neve: 	 Raiffeisen Bank Zrt. 

A Tarsasag bankszamla szama: 	 12001008-01234328-00100000 

A Tarsasag 2010. szeptember 1-jen alakult 10.000 eFt torzstokevel. 

A Tarsasag tulaidonosai és torzsbetetieik:  

Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata 
	

100% 

A Tarsasag ielenleei iigvvezetoie:  

Laszay Janos Istvan (1062 Budapest, Bajza u. 17.) 

A Tarsasag konvvvizsgaloia:  

Boza Istvan (1133 Budapest, Drava u. 5/A. 5/13.) 

MKVK tagsagi szarn: 003036 

A Tarsasag konvveloie:  

Nagy Klara (1043 Budapest, Tel u. 12. 3/7.) 

Nyilvantartasi szam: 187624 

2. A vallalkozas fo tevekenvsegi köre 

Szarazfoldi szallitas kiegeszito szolgaltatas 

3. A valialkozas specialis makociesi feltetelei 

A Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros Onkormanyzat a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. 

torveny 9. § (5) bekezdeseben meghatarozott gazdasagi tarsasagkent megalapitotta a 100 szazalekos 

Onkormanyzati tulajdonu Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt Felelassegij Tarsasagot, mint Kozszolgaltatot. 

Az Onkormanyzat a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. torveny 63/A. § g) és h) pontja, tovabba 

a Budapest fovaros kozigazgatasi teruleten a jam-it:Wel varakozas rendjenek egyseges kialakitasaral, a 

varakozas dijarol és az Ozemkeptelen jarmilvek tarolasanak szabalyozasarol szolo 30/2010. (VI. 4.) Fovarosi 

Kozgyijles Rendelet alapjan az Onkormanyzat parkolas azemeltetessel kapcsolatos kozszolgaltatasi feladatok 

biztonsagos, hatekony és jo minosegben torteno ellatasaval az Onkormanyzat - a 250/2010. (VI. 30.) sz. 

Budapest Ftivaros IX. Kerulet Ferencvaros onkormanyzata Kt. hatarozat ertelmeben - a KOzszolgaltatot bizta 

meg. 

Az Onkormanyzat a 254/2010 (IX.09.) szamu hatarozatanak 2. pontjaval jovahagyta a Szolgaltatoval a 2011. 

januar 1. napjaval kotendo kerszolgaltatasi szerzodest. 

Ezen kOzszolgaltatasi feladatok altalanos gazdasagi erdekili szolgaltatasnak minosulnek, amelyek tekinteteben 
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Ferencv6rosi Park°Iasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

az EK szerzodes 86. cikke (2) bekezdesenek az altalanos gazdas6gi erdekii szolgeltatasok milkodtetesevel 

megbizott vallalkozasoknak kOzszolgaltatasert jaro ellentetelezes formajaban megftelt allami tamogatasokra 

tOrten6 alkalmazasarol szolo 842/2005/EK sz. bizottsegi hatarozat (HL L 312/67 2005.11.29.), tovabbe a 

vonatkozo jogszabalyok az iranyadok. 

Az alapitii onkornnanyzat kifejezetten vallalja, hogy jelen szerzodes targyat kepez6 kOzszolgaltates ellatasera 

a szerzodes hatalya alatt massal nem kot szerz6dest. 

KozszolgaltatO a Kozszolgaltatasi tevekenyseg koreben az ankormanyzat parkolas iizemeltetesi rendszerrel, 

kapcsolatos feladataival, illetve az onkormanyzat kOzlekedesi politikajaval osszefuggesben, a kerulet parkolesi 

és kOzlekedesi rendszere milikodese erdekeben meghatarozott feladatok ellatesara koteles 2011. januar 1. 

napjatol. A kitizszolgaltatoi szerzodes ertelmeben a Kiizszolgaltato a Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros 

onkormanyzatanak teruleten osszesen 175 darab parkolOjegy kiado automatat uzemeltet 5 250 parkokihelyen. 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft. a Kepvise16-testulet 321/2010. szemu haterozataban foglaltak szerint 

kOzbeszerzesi eljaras kereteben kivelasztott makodteto igenybevetelevel Ozemelteti az Onkormanyzat 

tulajdona ban lev6 parkolohelyeket. 

A Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencveros Onkormanyzata (1092 Budapest, Bakats ter 14.) &into irenyitast, 

ellenorzest gyakorol Tersasagunk felett, ezert tulajdonosunkat a Szarnviteli TOrveny ertelmeza rendelkezesei 

alapjan kapcsolt vallalkozasnak tekintjuk. 

A Kozszolgelati szerzodes ertelmeben, a kozszolgaltatO koteles szamviteli nyilvantartasaiban és a 

beszamolo reszet kepez6 kiegeszito mellekletben a kozszolgaltatesokat és egyeb tevekenyseget elkOlOnitetten 

nyilvantartani és bemutatni. 

A Kozszolgaltata 2014. evben az alabbi feladatot egyeb tevekenysegkent vegezte: 

A jogszabalyvaltozesbol kevetkez6en a IX. kerOlet kOzigazgatasi teriileten talalhato fovarosi teruleteken torten6 

parkoltates is a kft. feladatait gyarapitotta — itisszesen 21 darab parkolojegy kiado automatat Lizemeltet 324 

parkolohelyen. Ezt kezdetben meg a BKK bevonasaval letta el, 2013. Julius 1461 2014. januar 31-ig a kialakitott 

sajat Uzemeltetessel vegezte eredmenyesen. 2014. februer 01461— a sajat Ozemeltetes helyett — ktizremakticlo 

(alvallalkozo) bevonasaval vegzi ezt a tevekenyseget. 

4. A szamviteli politika alapjan alkalmazott eljarasok 

4.1. A szamviteli politika f6 vonasai 

A Tarsasag szamviteli politikaja a Szamviteli Torveny el6frasainak gyakorlati vegrehajtasahoz szukseges 

modszerek, es eljaresok Osszessege, amely megalapozza a Tarsasag adottsagainak leginkabb megfeleI6 

szamviteli rendszer kialakitasat. 

4.2. Beszamolo keszites 

A Szemviteli Torveny alapjan a Tarsasag egyszerilsitett eves beszamol6 keszitesere kotelezett, melynek reszei 

a Szarnviteli Ttirveny eloirasaival egyezoek. 

A Kft. „A" tipusil merleget keszft, az eredmeny kimutatas valasztott formaja az Osszkoltseg eljarassal keszitett 
„A" tipusu kimutates. 

A Tarsasag az Ozleti evr61 december 31-ei fordulonappal beszamolot koteles kesziteni, a beszarnolo keszites 

idOpontja a targyevet kbvet6 ev marcius 15-e. 

4.3. Konyvvezetes 

A Tarsasag kOltsegeit els6dlegesen az 5-Os szemlaosztalyban konyveli. 
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Ferencv6rosi Parkol6si Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

4.4. Befektetett eszkozok és az amortizacios politika 

A szarnviteli politika tartalmazza az ertekelesi és nyilvantartasi el6frasokat, illetve az uzembe helyezesi és 

amortizacios politika f6 szabalyait. A befektetett eszkozoket a Szarnviteli TOrveny 47. §-a alapjan kepzett 

beker0lesi (beszerzesi) erteken kell nyilvantartasba venni. 

Az eszkoz beker0lesi (beszerzesi, eloallitasi) erteke a Szarnviteli Torvenyben meghatarozott bekerulese ertek. 

Az immaterialis javakat és a targyi eszkozeket a merlegben netto erteken kell kimutatni, azaz az eszkoz 

brutto erteket csokkenteni kell az elszarnolt ertekcsOkkenes osszegevel, kiveve a beruhazasokat és a 

beruhazasi elolegeket. 

A reszesedesek beszerzesi aron kerOlnek allomanyba. Tarsasagunk jelenleg reszesedessel nem rendelkezik. 

Az immaterialis javak és targyi eszkOzok lefrasi kulcsai a kovetkez6k: 

immaterialis javak 

o vagyoni ertek6 jogok 
	

evi 16,6% 

o szellemi termekek 
	

evi 33% 

targyi eszkozOk 

o igazgatasi és egyeb eszkozok 	 evi 14,5% 

o szamitastechnikai eszkozOk 	 evi 33% 

o gepjarmOvek 	 evi 20% 

A Vallalkozas a 100 ezer forint egyedi beszerzesi, eloallitasi ertek alatti vagyoni erteka jogok, szellemi termakek, 

targyi eszkozok beker6lesi erteket a hasznalatbavetelkor ertekcsokkenesi lefraskent egy osszegben 

elszamolja. 

A Szamviteli TOrveny 52. §-aban foglaltak szerint a Tarsasag a gepjarmuvek eseteben a beszerzesi ar 

20 szazalekat hatarozza meg maradvanyertekkent, egyeb eszkozoknel nem allapit meg maradvanyerteket. 

Tery szerinti és terven fe101i ertekcsokkenest a Szarnviteli Torvenyben foglaltak szerint kell elszamolni. 

4.5. Forgoeszkoz ertekelese 

Az ertekeles a Szarnviteli TOrveny eloirasai szerint tortenik, azaz a 

keszletek ertekelese beszerzesi aron, el6allitasi kbltsegen teteles leltar felvetellel, 

a belfOldi kovetelesek ertekelese bekerillesi aron, egyenlegkoz16 levelekkel, 

a kUlfOldi kovetelesek ertekelese a teljesites napjan ervenyes MNB arfolyamon szamitott, ev vegan 

az ev vegi utolsO MNB arfolyannon atertekelt osszegben, 

forgatasi celbol vasarolt ertekpapirok ertekelese bekerulesi erteken, 

penzeszkozok ertekelese penztarzaro jegyzokonyv, és banki egyeztet6 levelek alapjan tOrtenik. 

A valutapenztarba beker0I6 valutat, a devizaszamlara ker0I6 devizat a bekerules napjara vonatkozo MNB altal 

meghirdetett arfolyamon szamitjuk at forintra. Ev vegan az utolso MNB arfolyamon atertekelesre ker01. 

A veva, az adds nninositese alapjan az Ozleti ev merlegfordulonapjan fennallo és a merlegkeszites 

id6pontjaig penz0gyileg nem rendezett kovetelesnel ertekvesztest kell elszamolni a koveteles kOnyv szerinti 

&take és a kOveteles varhatoan megter0I6 osszege kozotti veszteseg jelleg6 kOlonbezet osszegeben, ha ez 

a kulonbozet tartosnak mutatkozik és jelentos osszeg6. 

• tart& veszteseg: a merlegkeszites idopontjatol szamitott egy ev utan a veszteseg jellegG 

tendencia meg ervenyesnek tekintheto, 

• jelent6s osszeg6 veszteseg: a teljes arbevetel 1 szazaleka, 

• kis Osszeg6 kOveteles: 10 ezer forint alatti Osszeg. 
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Ferencv6rosi Parkolasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

Amennyiben a veva, az ad6s minositese alapjan a kOveteles varhatoan megter016 osszege jelentosen 

meghaladja a koveteles kbnyv szerinti erteket, a kulonbozettel a korabban elszamolt ertekvesztest 
visszafrassal csOkkenteni kell. 

• tartOs tendencia: az ertekvesztes visszafrasaul szolgalo kOrnyezeti tendencia a merlegkeszites 
idopontjaig nem valtozik meg, 

• Jelent6s osszeg: a korabban az erintett tetelekre elsza molt ertekvesztes osszegenek 50 szazaleka. 

4.6. Forrasok ertekelese 

Az ertekeles a lapja a Szamviteli Torveny 57-67. §-a, melynek a lapjan 

• a sajat take OsszetevOinek erteket a konyvekben szerep16 nyilvantartasi erteken mutatjuk ki, 

• a hosszu lejaratu kotelezettsegeket a szerzodes szerinti ertekben kell a kOnyveinkben felvenni. 

Hosszt] lejaratil kotelezettsegkent azokat a tartozasokat tartjuk nyilvan, mely a merleg fordulonapjat 

kovetoen egy even till esedekesek, 

• a revid lejaratu kotelezettsegek kOzott szerepeltetjuk azokat a tartozasokat, a melyek a merleg 

fordulonapjat kovetOen egy even be101 eseclekesek. Elengedett, kifogasolt tartozast a merlegben nem 

sza bad kimutatni, 

• a kulfoldi penzertekre szolo kotelezettsegeket az MNB aItal meghirdetett arfolyamon atszamitva 

mutatjuk ki. Ev vegan az ev utolso napjan ervenyes MNB arfolyam alkalmazasaval atertekelesre 
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Ferencvarosi Park°Iasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

A merleg bemutatasa  

1. A befektetett eszkozok reszletes bemutatasa 

1.1. 	Az immaterialis javak allomanyvaltozasa 2014. evben 

adatok eFt-ban 

Megnevezes 
Ertekcsokkenes 

ny 

5 946 5 010 445 0 5 455 491 IMMATERIALIS JAVAK 5 817 129 0 

Vagyoni 6gal:I jogok 5 402 0 0 5 402 4 776 300 0 5 076 326 

Szellemi termekek 415 129 0 544 234 145 0 379 165 

1.2. 	A targyi eszkozok allornanyvaltozasa 2014. evben 

adatok eFt-ban 
IMPEINW.Ir" 

Megnevezes 

,. 

Brutto ertek 
.. 	_...... 	. 	.. 	• 	..,.. 	- 

Ertekcsiikkenes 
- - 

&telt  

nyito novekedes csOkkenes zar6 nyito novekedes csokkenes zaro zar6  , 

MOSZAKI GEPEK, 
BERENDEZESEK, JARMOVEK 

169 202 0 4 825 164 377 25 447 8 488 819 33 116 131 261 

Miiszaki gepek, berendezesek, 
eszkozok 

901 0 0 901 527 97 0 624 277 

ParkolO automata 167 815 0 4 825 162 990 24 435 8 391 819 32 007 130 983 

Termelesben reszt yeyo kisertek6 
targyi eszkozok 

486 0 0 486 486 0 0 486 0 

EGYEB BERENDEZESEK, 
FELSZERELESEK, GEPEK, 
JARMOVEK 

11 131 1 201 281 12 051 9 168 1 692 281 10 579 1 472 

Irodai, igazgatasi berendezesek 
és felszerelesek 

5 942 300 281 5 961 3 978 791 281 4 488 1 473 

KISERTEKU TARGYI ESZKOZOK 5 189 901 0 6 090 5 189 901 0 6 090 0 

BERUHAZASOK 4 755 1 330 1 330 4 755 0 0 0 0 4 755 

A Parkolo automatak csokkenese: a szarnyiteli toryeny eldfrasa szerint 3 db leszerelt (Csarnok ter) parkoki 
automata befektetett targyi eszkozok kozul kiyezetese, a keszletek koze tortend atsorolasa, mint hasznalaton kivOli 
targyi eszkoz. 

Egyeb allomanycsokkenes 1 db hasznalt eszkoz ertekesitese. 

A beruhazasok erteke 4.755 eFt: 3 db uzembe nem helyezett parkolo automata. 
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Ferencvarosi Parkol6si Kft. KiegeszitO melleklet 
2014. 

1.3. 	A befektetett eszkozok osszesen 

adatok eFt-ban 

Megnevezes 
Brutto erlek 

ertek  
Ertekcstikkenes 

Nett 

nyito novekedes csokkenes lard nyit6 nOyekedes csiikkenes WO za 

491 IMMATERIALIS JAVAK 5 817 129 0 5 946 5 010 445 0 5 455 

TARGYI ESZKOZOK 185 088 2 531 6 436 181 183 34 615 10 180 1 100 43 695 137 488 

OSSZESEN 190 905 2 660 6 436 187 129 39 625 10 625 1 100 49 150 137 979 

2014. evben az elszarnolt ertekcsokkenes bsszege osszesen 10.625 eFt volt. 

Tarsasagunknal 2014. evben egyelo allornanycsokkenes (selejtezes) — a mar emlftett keszletek koze tortend 

atsorolas kivetelevel — nem tortent. 
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Ferencvarosi ParkoIasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

2. Forgoeszkozok bemutatasa  

	

2.1. 	Keszletek reszletes bemutatasa 

Hasznalaton kivOli targyi eszkozOk keszleterteke 4.006 eFt, a 3 db leszerelt parkolo automata nyilvantartasi 

erteke. 

	

2.2. 	Kovetelesek reszletes bemutatasa 

2.2.1. Vevo kovetelesek 

A Tarsasag 2014. december 31-en 100.732 eFt belfoldi vevo kOveteleseket tart nyilvan konyveiben, melybol a 

merlegkeszftes iclopontjaig 98.563 eFt penzugyileg rendezesre kerult. Penzugyileg rendezetlen a IX. keriileti 

onkormanyzatnak tovabbsz6mI6zott 2.129 eFt osszeg, valamint 40 eFt a regebbi Ligyvezet6 telefon 

maganhaszn6latanak a kiszamlazasa, melynek agyvedi Ogyintezese folyamatban van. 

Az elozo evben az ev vegeig nem szamlazott veva kOveteleseket az aktiv elhatarolasok kOzt mutattuk ki. A 

szarriviteli torveny lehetOseget ad arra, hogy ezek az osszegek is a veva kovetelesek kOzt keruljenek kimutatasra. 

Ez el6z6 uzleti evi beszamoloval ellentetesen, ezek a tkgyevet koveto ev utan elkeszult, de targyevet terhel6 

szamlak itt (a veva kovetelesek k6zt) keriilnek kimutat6sra. Ezek targyevi osszege 98.550 eFt (77.609 eFt + 

20.941 eFt AFA). Ez a valtozas az eszkozok merlegsorai kOzti valtoz6s, egyeb masra gyakorolt hatasa nincs. 

2.2.2. Egyeb kovetelesek (eFt) 

Munkavallaloi bereloleg 	 290 

AdottlIfizetes (IPA+illetek) 	 55 

Egyeb f(igg6 tete' 	 12 

Osszesen 	 357 

2.3. Penzeszkozok reszletes bemutatasa 

A penzeszkOzOk 2014. december 31-i osszevont egyenlege 42.837 eFt, mely osszegb61 a Tarsasagunk sajat 

penzeszkOze 26.645 eFt. Itt kell nyilvantartani a Favarosi onkorm6nyzat javara — Tarsasagunk altal beszedett — 

parkolasi beveteleket — ez az osszeg 269 eFt penztari penzkeszlet és 15.922 eFt bankbetet. Ezen penzeszkOzok 

elkulonitett penztari, illetve bankszamlakon vannak nyilv6ntartva. A 2014. decemberi elszarnol6st kOvethen 

ezen osszegek 2015. januar 12-en a Fovarosi Onkorm6nyzattal rendezesre kerultek. 

3. Aktiv idobeli elhatarolasok bemutatasa 

Az aktiv idobeli elhatkolasok tartalmazzak azokat a beveteleket, melyek a targyidoszak eredmenyet nOvelik, 

de a penzEigyi rendezesuk csak a kevetkez6 id5szakban tortenik meg, tovabba azokat a kOltsegeket, 

melyek penzOgyi rendezese a targyidoszakban megtOrtent, de a kovetkez6 id6szak eredmenyet csokkentik. 

Az e16z6 evben az ev vegeig nem szamlazott veva koveteleseket az aktiv elhatarolasok kort mutattuk ki. Ezek 

targyevi Osszege 77.609 eFt. Ez a valtozas az eszk6z6k merlegsorai korti valtozas, egyeb masra gyakorolt hatasa 

nincs. 

3.1. Koltsegek aktiv id5beli elhatarolasa 

A Tarsas6gn6I 2014. evben a koltsegek aktiv idobeli elhatarolasa 833 eFt volt. 

3.2. Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft-nal 2014. december 31-en bevetelek aktiv id5beli elhatkolasa 13.941 eFt volt, 

mely az al6bbi tetelekbol tevoclik ossze: 
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• 11,2 MFt kozszolgaltatoi arbevetel, 2,7 MFt favarosi Ozemeltetesi bevetel. 

4. A Sajat take bemutatasa 

adatok eFt-ban 

. . 	2013.12.3 

Jegyzett take 12 830 12 830 12 000 ,12 0 

Toketartalek 170 500 170 500 170 500 170 500 

Eredmenytartalek 37 185 47 346 1 290 1 290 

LekbtOtt tartalek 787 0 0 0 

Merleg szerinti eredmeny 9 374 -46 886 0 

iles or MIIIPPIIM' 

A 2013. evi 830 eFt osszegO jegyzett take valtozasa — aminek a nyilvantartasba vetelere a Budapesti 
Onkormanyzati Parkolasi Kft. 2011. szeptember 7-ei szetvalasa kapcsan, a Ferencvarosi Parkolasi Kft., mint 
atvevei jogutod vagyonmerlege alapjan kerult sor — a vegleges vagyonmerleg adata miatti helyesbites. A jegyzett 
take osszege egyezeiseget mutat a Tarsasag cegbfrosagi cegkivonataval. 

5. Kotelezettsegek reszletes bemutatasa  

5.1. 	Hosszu lejaratu kotelezettsegek bemutatasa 

A Kft-nal lava hosszu lejaratil kotelezettsegek osszege 3.000 eFt, mely a parkolas Uzemelteteset vegzei 
alvallalkozoval ketott szerzeides szerinti ajanlati biztositek osszeget tartalmazza. 

5.2. 	Szallitoi kotelezettsegek bemutatasa 

A Tarsasagnal lava szallitoi kOtelezettsegek osszege: 	 87.305 eFt. 

A szallitoi kotelezettsegek a merlegkeszftes idapontjaig kifizetesre kerultek, kiveve a le nem jar fizetesi hatarideja 
torleszto reszletek, melyek hataridoben befizetesre kerulnek. 

Az eleizei evben az ev vegeig nem szamlazott szallitoi kOtelezettsegeket a passziv elhatarolasok kort mutattuk ki. 
A szarnviteli torveny lehetoseget ad arra, hogy ezek az osszegek is a szallitoi kotelezettsegek kort keruljenek 
kimutatasra. Ez elazei uzleti evi beszamoloval ellentetesen, ezek a targyevet koveto ev utan elkeszOlt, de 
targyevet terhelo szamlak itt (a szallitoi kotelezettsegek kort) kerulnek kimutatasra. Ezek targyevi osszege 
86.287 eFt (68.258 eFt + 18.029 eFt AFA). Ez a valtozas az eszkozok merlegsorai kOzti valtozas, egyeb masra 
gyakorolt hatasa nincs. 

5.3. 	Egyeb rovidlejarati kotelezettsegek bemutatasa 

A Kft-nal levei 2014. december 31-en nyilvantartott egyeb rovidlejaratu kotelezettsegek osszege 26.149 eFt, mely 
az alabbi tetelekbeil teveiclik ossze: 

• 7 MFt a 2014. evet terhela és 2,9 MFt a 2015. evet &into fizetencla add*, 16,2 MFt a Feivarosi 
Onkormanyzat 2014. decemberi bevetele. 

Az 2014. december havi 2015. januari esedekessega ad6k és jarulekok, valamint a Fovarosi Onkormanyzat 
kotelezettsege a merlegkeszites ideipontjaig kifizetesre kerultek. Az egyeb adokotelezettsegek az esedekesseg 
idopontjaig megfizetesre kerulnek. 
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Az el6z6 evben az ev vegeig nem szamlazott vevaket és szallitokat az aktiv és passziv elhatarolasok kOzt 
mutattuk ki. Ezek AFA-janak targyevi osszege 2.912 eFt (20.941 eFt — 18.029 eFt AFA). Ez a valtozas az eszkozok 
merlegsorai Wei valtozas, egyeb masra gyakorolt hatasa nincs. 
Ezen fekil az elhatarolt AFA osszege —43 eFt Osszeget tartalmaz, azaz a kovetkez6 evi idoszakot terhel6 AFA 
kotelezettseg 6sszesen 2.869 eFt. 

6. Passel/ idobeli elhatarolasok reszletes bemutatasa 

A passziv id6beli elhatarolasok tartalmazza azokat a beveteleket, melyek penzUgyi teljesftese a targyidaszakban 
megtortent, de a kovetkez6 id6szak eredmenyet nevelik, és azokat a koltsegeket, melyek penziigyi 
teljesitese a kovetkez6 idoszakban tortenik meg, de a targyidoszak eredmenyet csokkentik. 

Az eloza evben az ev vegeig nem szamlazott szallitoi kotelezettsegeket a passziv elhatarolasok k6zt mutattuk ki. 
Ezek targyevi osszege 68.258 eFt. Ez a valtoz6s az eszkozok merlegsorai korti valtozas, egyeb masra gyakorolt 
hatasa nincs. 

	

6.1. 	Koltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatirolasa 

2014. december 31-en a kOltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatarolasa 85 eFt, amely a 2014.12. h6ra 
vonatkozo Aram- és gazdfj osszege. 

	

6.2. 	Halasztott bevetelek 

A halasztott bevetelek osszege 2014. december 31-en 356 eFt, mely a 2010. evben fejlesztesi, beruhazasi 
celra rendelkezesre bocsatott tamogatasi Osszegek brutto ertekenek és a beszerzesek bekerulesi erteke utan 
targyevben és a targyevet megel6z6 evekben elszamolt ertekcsOkkenesek kulonbozetekent (netto ertek) 
elhatarolt osszeget tartalmazza. 

adatok Ft-ban 

LAM ne Bruno 

000001 Riasztorendszer 119 900 119 900 

000002 Logo és kisarculat tervezes 248 000 172 976 75 024 

000022 Avaya IP500 Office alkOzpont 394 652 394 652 0 

000023 Rack szekreny 15U 19" fali 248 120 248 120 0 

000024 HPQ 500B MT W7Pro PC 816 800 816 800 0 

000025 FSC Lifebook A530 notebook W7p 280 700 280 700 0 

000026 FSC Lifebook A530 notebook W7p 364 500 364 500 0 

000027 Canon iR1024F multifunkciOs nyomtato 254 900 154 498 100 402 

000034 HPQ 500B MT W7Pro PC (XF933EA) 630 900 630 900 0 

000035 HPQ 500B MT W7Pro PC (XF933EA) 457 600 457 600 0 

000037 Canon iR1024iF multifunkcios nyomtato 299 900 299 900 0 

000038 Penztar kialakitasa 430 394 249 740 180 654 

• OSSZESEN: 4 546 366 4 190 286 356 080 
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Az eredmeny-kimutatas bemutatasa 

1. Az arbevetel reszletes bemutatasa  

1.1. Kozszolgaltatoi dij 

Kazszolgaltato a Kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasanak ellentetelezesekent Kompenzaciara jogosult, illetve 
az onkormanyzat a Kompenzacio teljesitesere koteles a Szerzodesben meghatarozott feltetelekkel. 
A kompenzacio osszege a kOzszolgaltatasi tevekenyseg koltsegeinek ellentetelezeset és az evenkent 
meghatarozando esszeru nyereseg forrasat biztositja. A kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzeseert az 
onkormanyzat altal szamla elleneben fizetett atalanydijat és koltsegterftest fizet. 

A kompenzaciot kozszolgaltatasi tevekenysegkent az alabbi fa osszefugges szerint szarnitottuk ki: 

adatok Ft-ban 
., 	. _. 

Osszeg 

+ kozszolgaltatasi tevekenyseg kozvetlen koltsege 483 981 899 c21-cl 

+ kbzszolgaltatasi tevekenyseg kozvetett koltsege 87 168 075 d13+d17+d18 

+/- egyeb és penzugyi bevetelek, raforditasok egyenlege 3 464 033 d19-d3-d4-d5 

+ esszer0 nyereseg 0 

- egyeb tevekenyseg nyeresege -1 416 636 -e21 
mv--,—..... 

' ME= 

A kozszolgaltatasi tevekenyseg reszletes kimutatasa: 

adatok Ft-ban 

.. 	_ 	, 
Ssz. 

IIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIF .. 	. 	.,,. 	.. 	., ,.. 	,  	,.., 	,... 	. 	, 	_., 	, 
Megnevezes 

Kozszolgaltatasi 
tev. kozvetlen tev. kozvetett 

ev. 
(fov. parkolas) 

a b c d e 

1.  KerszolgaltatOi dij 573 197 371 0 55 465 952 

2.  Tovabbszamlozott szolg. bevetele 277 930 835 10 000 31 159 56/ 

3.  ERTEKES1TES NETTO ARBEVETELE 851 128 206 10 000 86 625 513 

4.  EGYEB BEVETELEK 3 89 193 4 

5.  PENZUGYI MOVELETEK BEVETELEI 0 618 143 100 328 

6.  RENDKIVULI BEVETELEK 128 403 0 0 

7.  Bevetelek osszesen 851 256 612 717 336 86 725 845 

8.  AnyogkOltseg 163 682 5 101 183 345 612 

9.  Igenybe vett szolgaltatasok erteke 22 784 720 19 683 722 14 375 736 

10.  Egyeb szolgaltatasok erteke 13 995 1 852 950 3 465 333 

11.  Alvallolkozoi szolgaltotcis erteke 452 780 999 0 25 614 468 

12.  Elodott (kozvetitett) szolg. erteke 277 906 945 10 000 31 159 561 

13.  ANYAGJELLEGO RAFORDITASOK 753 650 341 26 647 854 74 960 711 

14.  BerkOltseg 0 42 312 880 7 085 384 

15.  Szemelyi jellegd egyeb kifizetesek 0 3 996 258 497 680 

16.  Berjarulekok 0 11 976 907 1 655 021 

17.  SZEMELYI JELLEGO RAFORD1TASOK 0 58 286 045 9 238 081 
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18.  ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 8 390 777 2 234 176 0 

19.  EGYEB RAFORDITASOK (tars.adoval egyiitt) 22 4 181 369 1 110 413 

20.  Kiiltsegek és raforditasok osszesen 762 041 140 91 349 444 85 309 

A kozszolgaltatasi tevekenyseg kozvetlen koltsegei kozott kerulnek kimutatasra azok a kiadasok, melyek a 
kozszolgaltatasi kOtelezettseg teljesitese erdekeben kozvetleniil a parkolas-Ozemelteteshez szorosan 
kapcsolodnak, e koltsegek felmeriilese nelkEil nem Ozemeltethet6 a parkolas. Ide tartoznak tobbek kozott az 
alvallalkozoi koltsegek, az automat6kbol begyajtott &met< feldolgozasanak koltsegei, KEKKH adatlekerdezesi 
dij, az automatak ertekcsokkenese, stb. 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft. mBkodesevel kapcsolatos koltsegek kOzvetett koltsegkent keriilnek elszamolasra. 

A Kozszolgaltatasi szerz6des alapjan tortenik a Ferencv6rosi Parkolasi Kft. nyeresegenek meghatarozasa, a 
Tarsasagnak az „esszertl nyeresegenek" megallapftasa. Tekintettel arra, hogy 2014. evben a beruhazasra 
forditott 6sszeg nem haladta meg a szamvitel szerinti ertekcsokkenes Osszeget, ezert a szarnitott esszer6 
nyereseg 6sszege 0 Ft. 

1.2. Egyeb tevekenyseg bevetele 

A Kozszolgaltato 2014. evben egyeb tevekenysegkent vegezte a Fovaros kozigazgatasi terijleten ellatando 
parkolas-iizemeltetesi feladatainak ellatasat. 

Az 1.1. pontban szerep16 kimutatas bemutatasa a favarosi teruleteken torten6 parkol6s iizemeltetesi 
feladatainak eredmenyesseget tartalmazza. A Favarosi Onkormanyzattal torten6 elszamolas alapjan a Favaros 
megteriti Tarsasagunk reszere az osszes felmeriilt kozvetlen kOltseget, az altalanos kOltsegek (IX. ker. 
Onkormanyzat kOzvetlen koltsegei nelkiili) parkolohely-aranyos reszet, a felmerii16 iparCizesi ad6 osszeget, 
valamint tartalmazza a nyereseges feladatellatas eseten az esszer6 nyereseget. 

Az egyeb feladatellatas (fovarosi parkolas Ozemeltetes) vonatkozasaban ez az Osszeg mutatja a 1 havi 
(2014.01.h.) sajat Ozemeltetes, valamint 11 havi (2014.02-12.h.) alvallalkozoval torten6 iizemeltetes 
eredmenyet, mely a Favaros AFA-visszaigenyles szamitasanak modja miatt ilyen aiacsony. A Fovarosi 
Onkormanyzat a felmerult kozvetlen koltsegeken tul kozel 6 MFt kozvetett koltseget teritett meg Tarsasagunk 
reszere. 

1.3.Tovabbszamlazott szolgaltatasok 

2014. evben a Ferencvarosi Parkolasi Kft. kozvetitett szolgaltataskent 309 MFt + AFA kozvetitett szolgaltatast 
szamlazott le. 

2. Rendkiviili bevetelek és raforditasok 

2.1. Rendkiviili bevetelek 

A Tarsasag 2014. evben 128 eFt rendkivuii bevetelt szarnolt el, mely a Budapest Favaros IX. keriilet Ferencvaros 
Onkormanyzatatol fejlesztesi celra kapott tamogatasbol vasarolt eszkOzOk elszarnolt ertekcsokkenesi lefrasanak 
targyevre Oro erteket tartalmazza. (Hivatkozas: Lasd halasztott bevetelek) 

3. Letszarn- és beradatok 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft. letszam- és beradatai 2014-ben a kavetkezOkeppen alakultak: 
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Az ado: 

Elozo evek vesztesegebeil leirt osszeg 
	

3 189 

Az adotbrveny szerint figyelembe vett ertekcsdkkeMsi  leirAsOsszeke 	 8 778 

OSSZESEN: 

Ferencvarosi Parkolasi Kft. Kiegeszito melleklet 
2014. 

adatok Ft-ban 

gnevez s 
letszam (fo) 

(eFt) 	
se b 

 

Allornanyi foglalkortatottak 11,6 39 767 3 575 10 829 

- ebbal szellemi foglalkozaso 11,3 39 312 3 575 10 754 

- ebbol fizikai foglalkozosa 0,3 455 0 75 

Allomanyon kivOliek 4,4 9 631 0 2 567 

OSSZESEN: 16,0 49 398 3 575 13 395 

Tarsasag tigyvezetoje 1,0 5 400 0 1 385 

FelOgyelo Bizottsag tagjai 3,0 3 360 0 957 

- ebbol FB elnake 1,0 1 440 0 410 

- ebbal FB tagjai 2,0 1 920 	.d.14111111r0 547 
■ iiiiiiiiiiiiiiira 

4. Megiegyzesek 

A Tarsasag milkodeser61, vagyoni, penzugyi és jovedelmi helyzeter6I az uzleti ev konyveinek zarasat 
kovetoen elkeszftett beszamolojaban a Szamviteli Torveny elairasaitol nem tart el. 
A Ferencvarosi Parkolasi Kft-nek nincs leanyvallalata. 
A Vallalkozasnak nincsenek merlegen kivuli tetelei, hatrasorolt eszk6zei. 
A Tarsasag nem rendelkezik a kornyezet vedelmet szolgalo eszkozokkel. 

5. A tarsasagi ado megallapitasa 

A szamviteli tbrveny alapjan elszamolt ertekcsokkenesi leiras asszege 14 631 

Birs,ag 207 

sit17.".11""11 1.1M11.1111111 
14 838 

REM _IIIIMPIP Tarsasagi ado megallapitasa eFt 

Adozas elotti eredmeny 319 

AdOzas elotti eredmenyt csakento tetelek osszesen 11 967 

Adozas elotti eredmenyt nOvelo tetelek Osszesen 14 838 

Adoalap 3 190 

Tarsasagi adO 319 

Pidozott eredmeny 
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A Tarsasag, mint Kozszolgaltato és a tulajdonos Onkormanyzat kOzOtt letrejott kozszolg6itatoi szerzodesbol 

adadoan e tevekenyseg ellatasanak ellentetelezesekent kompenzacidra jogosult. A kompenzacio osszege a 

kozszolgaltatasi tevekenyseg koltsegeinek ellentetelezeset és az evenkenti meghathrozando esszer0 nyereseg 

forrasat biztositja. 

Mindemellett a tarsasagi adotOrveny eloirasai szerint a tarsasag jovedelemminiimum szerinti aciozasra 
kotelezett. A jogszabalyi eldfrasoknak eleget teve a tarsasag az Art. tv. 91/A.§-a szerint a tarsasagi 

adObevallasban nyilatkozik arrOl, hogy nem valasztja adoalapkent a Tao tv. 6.§ (7) bekezdese szerinti 

jevedelemminimumot, ezert targyevi adofizetesi kiitelezettseget nem a jiivedelemminimum szerint allapitjuk 
meg. 
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6. Eredmenykimutatas bemutatasa a Kozszolgaltatoi szerzOdes 3. szanui 

mellekleteben meghatarozottak szerint  

adatok eFt-ban 

Ssz. Megnevezes 
Kozszolgaltatasi 

feladatok 

Egyeb 
 

feladatok (f8v. 
parkolas) 

1.  Be'fold' ertekesites nett6 arbevetele 851 138 86 626 

2.  Export ertekesites netto arbevetele 0 0 

I. ERTEKESITES NETT() ARBEVETELE 851 138 86 626 

II. AKTIVALT SAJAT TEUESITMENYEK ERTEKE 0 0 

III. EGYEB BEVETELEK 89 0 

5.  Anyagkoltseg 5 265 346 

6.  Igenybe vett szolgaltatasok erteke 42 468 14 376 

7.  Egyeb szolg6ltatasok erteke 1 867 3 465 

8.  Eladott aruk beszerzesi erteke 0 0 

9.  Eladott (kozvetitett) szolg. erteke 730 698 56 774 

IV. ANYAGJELLEGO RAFORDITASOK 780 298 74 961 

10.  Berkoltseg 42 313 7 085 

11.  Szernelyi jellega egyeb kifizetesek 3 996 498 

12.  Berjarulekok 11 977 1 655 

V. SZEMELYI JELLEGO RAFORDITASOK 58 286 9 238 

VI. ERTEKCSOKKENESI LE1RAS 10 625 0 

VII. EGYEB RAFORDITASOK 3 862 1 110 

A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE -1 844 1 316 

VIII PENZUGYI MOVELETEK BEVETELEI 618 100 

IX. PENZUGYI MOVELETEK RAFORDITASAI 0 0 

B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE 618 100 

C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY -1 226 1 417 

X.  RENDKIVULI BEVETELEK 128 0 

XI.  RENDKIVULI RAFORDITASOK 0 0 

D. RENDKIVOLI EREDMENY 128 0 

E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY -1 098 1 417 

XII. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG 319 0 

F. ADOZOTT EREDMENY -1417 1 417 

G. MERLEG SZERINTI EREDMENY -1 417 1 417 
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7. 	A valos vagyoni, penziigyi és jovedelmi helyzet vizsgalatanak elemzese 

- 	Tokeerosseg (Sajat tOke / Met-leg fOOsszeg) 

A vallalkozas sajat take aranya a teljes vagyonbol 61,12 % 

- 	Likyiditasi mutat6 (ForgoeszkOzok / Rovidlejarat6 kOtelezettsegek) 

A Kft-nal a rovidlejaratil kOtelezettsegeknek 130,39 %-át fedezik a forgOeszkOzOk. 

- 	Eladosodottsagi mutate) (Kotelezettsegek / Sajat take) 

A vallalkozasnal az eladosodottsagi mutate) 63,36 % 

- 	Sajat take novekedesi mutat6 (Sajat take / Jegyzett take) 

A tarsasagnal a sajat take novekedesi mutate) 15,32 

- 	Befektetett eszkozok fedezettsege mutate) (Sajat take / Befektetett eszkozok) 

A Kft-nal 16/6 befektetett eszkozok fedezettseg mutatOja 133,20 % 
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Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

I. 	A Tarsasag altalanos bemutatasa 

1. A vallalkozas bemutatasa 

A Budapest Fovaros IX. kerillet Ferencvaros Onkormanyzata teruleten 1999-ben kezdett 

makodni a korteruleti parkolasi rendszer. 2010. jUnius 1-jen a Kepvise16-testulet dontott a 

Ferencvarosi Parkolasi Kft-vel megkotendo kozszolgaltatasi szerzodes alafraskOl, melyben 
szabalyortak az Onkormanyzat tulajdonat kepez6 korteruleteken 16/6 parkolasi rendszer 
Ozemelteteset. A Ferencvarosban mOkodtetett korteruleti fizeto parkolOhelyek feladatainak 
ellataska a Budapest Fovaros IX. kerlilet Ferencvaros Onkormanyzata 2010. szeptember 1-jen 

megalapitotta a 100 szazalekos onkormanyzati tulajdonban levo Ferencvarosi Parkolasi Kft-t. 

2. Szolgaltatasok bemutatasa 

A helyi onkormanyzatokrO1 szolo 1990. evi LXV. torveny 63/A § g) és h) pontja, tovabba a 

Budapest Rival-0s kozigazgatasi teruleten a jarmOvel varakozas rendjenek egyseges 

kialakitasaral, a varakozas dijaral és az Ozemkeptelen jarmCivek tarolasanak szabalyozaskOl 
szOIO 30/2010. (VI.4.) Foy. Kgy. Rendelet alapjan az Onkormanyzat parkolas Ozemeltetessel 

kapcsolatos kozszolgaltatasi feladatok biztonsagos, hatekony és Jo min6segben torten6 

ellatasaval az Onkormanyzat — a 250/2010. (VI.30.) sz. Budapest Fovaros IX. kerulet 

Ferencvaros Onkormanyzata Kt. hatarozat ertelmeben — a Ferencvarosi Parkolasi Kft-t, mint 

Kozszolgaltatot bizta meg. 

A Kozszolgaltato Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros Onkormanyzatanak teruleten 
osszesen 175 darab parkolOjegy kiad6 automatat uzemeltet 5 250 darab parkolOhelyen 2011. 

januk 1. napjatal. 

A Kozszolgaltatasi tevekenyseg kereteben a Ferencvarosi Parkolasi Kft. a Kozszolgaltatasi 

szerzticles 1. szarml mellekleteben reszletesen meghatarozott feladatokat latja el. 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft. tevekenysege az alabbiakban reszletezett okbal 2013.03.21461 

kibovult. 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairal szOIO 2011. evi CLXXXIX. torveny 2013. januar 01. 

napjan hatalyba 1606 23. § (5) bekezdes 3. pontja szerint a parkolas-Ozemeltetes a keruleti 

onkormanyzatok feladata. Figyelemmel arra, hogy a torvenyben hivatkozott rendelkezesek 

ertelmeben a Fovarosi Onkormanyzat a Fovarosban nem lathat el parkolas-Ozemeltetesi 

feladatokat, ezert ezt a tevekenyseget a fenti icloponttal kezd6d6en a IX. kerillet Ferencvaros 

kozigazgatasi teruleten lev6, de a Fovarosi Onkormanyzat tulajdonaban 6116 (Ferenc krt., Mester 

u., Borkos ter) korteruleti parkolok vonatkozasaban IX. Kerulet Ferencvaros Onkormanyzata 

latja el, osszesen 21 darab parkolOjegy kiado automataval, 324 darab parkolohelyen. A fentebb 

emlitett feladatot a Ferencvarosi Onkormanyzat 2013.01.02461 2013.03.20-ig a Budapesti 

Kozlekedesi Kozpont (BKK) bevonasaval latta el. Ezt kovethen (2013.03.21-t61) az Onkormanyzat 
tarsasagunkat bizta meg az emlitett feladat ellatasaval. 
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3. A vallalkozas felepitese, makodese 

A Ferencvarosi Park°Iasi Kft. a Kepvise16-testalet 321/2010. szarnu hatkozataban foglaltak 

szerint kozbeszerzesi eljarjs kereteben kivalasztott rmikodteto igenybevetelevel iizemelteti az 
Onkorm6nyzat tulajdonaban 16/6 parkolohelyeket. 

A jogszabalyvaltozasbol kovetkezoen a fovarosi IX. keriileti teraletein torten6 parkoltatas is a kft. 
feladatait gyarapitotta. Ezt kezdetben (2013.03.21-t61 2013.06.30-ig) meg a BKK bevon8aval 
16tta el, 2013.07.01461 a kialakftott sajat Lizemeltetessel vegezte eredmenyesen. 2014.02.01461 

a fovarosi teraletek Ozemelteteset is a Ferencvarosi Parkolasi Kft. alalalkozaja, a Fer-Park Kft. 

latja el. 

4. Celkiblzesek 

A Tarsasag fa celkitkesei a jogszabalyi kornyezetnek megfele16 kulturalt parkol6s szabalyozas 

biztosItasa a Ferencvarosi Onkormanyzat tulajdonaban 16\5 teruleteken. 

Az Onkorm6nyzat szandekanak megfelelaen a JOzsef Attila lakatelepen elok erdekeinek 

vedelmeben a lakotelepen is szakseges a fizet6 parkolas bevezetese. Ennek elso lepesekent 
tarsasagunk elkeszltette szakmai javaslatait, melynek alapjan a keralet kepviselotestalete 

268/2013. (X1.07.) szamon hatarozatott fogadott el melyben pontosan meghatarozza a 

varakozasi ovezeten kival es6 fizet6 varakozahelyhez tartozo utcakat és teruleteket, valamint az 

elvegzendo feladatokat. Jelenleg az elkeszitett forgalomtechnikai tervek a teralet 

forgalomtechnikai kezelojenek (Fovaros-BKK) javahagyasara varnak. Ezzel egyid6ben a keralet 
parkolasi ovezeteinek forgalomtechnikai tervei is aktualizalasra keraltek. 

A 2015-as evben Ferencvaros kozigazgatasi teraletehez tartozo, de a Favaros tulajdonaban és 

forgalomtechnikai kezeleseben lev6 0116i uton forgalomtechnikai valtortatasok lesznek. Ennek 

soran a Fovarossal kozosen 50 db t:Jj fizet6 parkolohelyet alakitunk ki, ezzel is enyhjtve belso 

Ferencvaros parkolasi terheleset. 

A lakossagi igenyekhez igazodva megkezdjuk kozeps6 Ferencvarosban a fizeto ovezet 

kiterjeszteset lehetove tevo vizsgalatokat. A fizeto ovezet kiterjeszteset a V6gohld utcaig 

tervezzak. Ezzel kapcsolatban forgalomtechnikai allapotfelmerest es forgalomterhelesi 

vizsgalatokat vegziink. Ezek ismereteben megkezdjuk a forgalomtechnikai és megvalosulasi 

tervek elkesziteset és a parkolohelyek kialakitasat. 

Tarsasagunk elkeszItette a 2015. eves uzleti tervet, mely rakodesi igeny osszege nem keralt 

elfogadasra az Onkormanyzat 2015. evi koltsegveteseben. Mijkodesi koltsegeink csokkentesere 

— gazdalkodasunk mutatoit jelentos mertekben kedvezoen befolyasolo — javaslatot tettank, de 

ezen dontesek meghozatala az Onkormanyzat hathskorebe tartozik, és csak a dontest kovetoen 

jelentkezhet megtakarltaskent. 
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5. A vallalkozas penzugyi helyzete 

A kozszolgaltatasi szerzodes ertelmeben a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. penzugyi helyzete az 

Onkornn6nyzattal tortena kompenzkios elszarnol6soktOlftigg. 

A KozszolgaltatO a kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatas6nak ellentetelezesekent Kompenzaciora 

jogosult, illetve az onkormanyzat a kompenzaciO teljesitesere koteles a szerzodesben 

meghat6rozott feltetelekkel. 

A kompenzacio szamitasi modszere: 

A kompenzacio 6sszege: a kozszolgaltat6si tevekenyseg koltsegeinek 

ellentetelezeset és az evenkent meghatarozandO esszera nyereseg forrasat 

biztosItja 

A kompenzacio formaja: a kozszolgaltat6si tevekenyseg vegzeseert az 

onkormanyzat altal szamla elleneben fizetett atalanydij és koltsegterites. 

A kozszolgaltatasi tevekenyseg koltsege 

A Kozszolgaltatasi tevekenyseg koltsege a Kozszolgaltat6si tevekenyseggeI kapcsolatosan 

felmerula koltsegek osszessege. A Kozszolg6ltatasi tevekenyseg elismert kOltsege a 

Kozszolgaltatasi kotelezettseg teljesitesevel osszefugga koltsegekbal, raforditasokbol all. 

Esszerii nyereseg 

Az Ek-Szerzades Ro.cikke (2) bekezdesenek az alta16nos gazdasagi erdek0 szolgaltatasok 

makodtetesevel megbizott vallalkozasoknak kozszolg6ltatassal jaro ellentetelezes 

form6jaban megftelt allami tamogatasokra tortena alkalmazasarOl szOlO bizottsagi 

hatarozat alapjan az esszerCi nyereseg a Kozszolgaltatasi Kotelezettseg teljesitesebal 

sz6rmazO nyereseget jelenti. Az esszera nyereseg a Kozszolgaltatasi Tevekenyseg 

fenntarthatOsagat szolgaI6, az amortizaciat meghalado osszegil, az onkormanyzat 

altal jovjhagyott beruhazasok forrasat hivatott biztositani. 

Az esszerii nyereseg az adott &ben nem haladhatja meg a sajat take 20 szazalekat. 
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II. Szakmai tevekenyseg bemutatasa 

A Ferencvarosi Parkolasi Kft. vegzi a parkolas Lizemeltetest és ellenorzest, valamint a hatter 

Ogyfelszolgalati tevekenyseget vegzo vallalkozasok munkajanak szakmai ellenorzeset. 

1. Park°las iizemeltetes 

A parkolas Cizemeltetes terlileten ellenarzesunk kiterjed a parkolO automatak esztetikai 

(tisztasagi), valamint Cizemszerii makodesuk ellenorzesere, a bejelentett hibak szerzodes szerinti 

id6 alatt torten6 szakszer0 elharitasara. KOlonos tekintettel az automatak erme elfogadasara és 

az el6frasoknak megfele16 tajekortato feliratok megletere. Az elm6lt idoszakban amennyiben 

hianyossagot tapasztaltunk, felszolitottuk a vallalkozast a hianyossagok megszuntetesere. Ezek a 

mobilparkolast segit6 informaciOs matricak, valamint az automatakon talalhatO tajekortato 

panelek felCijitasara, illetve cserejere vonatkortak. 

A tapasztalt hianyossagok megszunteteset a vallalkozas folyamatosan vegzi. 

Kertuk az ermeszelektorok kalibralasat azert, hogy az 6jonnan kibocsatott ermeket is megfele16 

aranyban fogadjak el az automataink. Valamint kertuk a teljes automata allornany informaciOs 

paneljeinek felUjitasat, illetve szukseg szerinti cserejet. 

Ezeken tulmenoen ellenorzesi kotelezettsegunk kiterjed a parkolassal osszefugg6 Utburkolati 

jelek, valamint a KRESZ tablak ellen6rzesere is. Nehany esetben szOkseges volt a 

forgalomtechnikai terveken szereplo utburkolati jelek megerositesere, illetve az Utburkolat 

fe16jitasa miatt a jelek és tablak pOtlasara. 

Park°16 automata hiba bejelentesre a 2014-es evben 3428 esetben kerult sor, melyet az 

alvallalkozo elharitott. 

2. Ellenori tevekenyseg 

Az ellenori tevekenyseget vegzo munkatarsak munkajanak szakszerCiseget és jogszerCiseget 

folyamatosan ellenorizzuk. Az elmult idoszakban ezen a teruleten jelentos hibakat nem 

tapasztaltunk. Munkajukat korultekintoen, a kiszabott pOtdijak tekinteteben kiegyensulyozottan 

vegzik. Abban a nehany esetben, amikor ugyfeleink az ellenorok munkajara panaszt tettek, 

azokat kivizsgaltuk, de az elmult idoszakra negativ megallapitas nem szuletett az ellenortikre 

vonatkozoan. Ertem ezalatt azt, hogy szandekossag egyetlen esetben sem volt megallapithato. 

Jellemzoen a tevedesek voltak jellemzoek (tevesen kiallitott felszolftasok, hibas lekerdezesek a 
parkolas ugyviteli rendszerb61). 

2014-es evben 1.387.552 db ellenorzes tortent, amelybol 85.546 db zarult potdijazassal. 

Az ellenarzes keretein belul a Ferencvarosi Korterulet-felligyelet reszere alvallalkozonk biztositja 

a kozremCikod6 munkatarsakat a kerekbilincs fel és leszereles szolgaltatas biztositasara. 

2014. evben 4989 db kerekbilincs kerult fel és leszerelesre. 

Ellenorzeseink alapjan megallapithatO, hogy a kerekbilincselessel osszefligg6 feladatok ellatasat 

mind a feliigyelet, mind a kozrernilikodo munkatarsat biztosito vallalkozas jog- és szakszeraen jar 
el. 
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3. Ogvfelszolgalat — Eigyfel- és panaszkezeles 

Az ligyfelszolgalati tevekenyseg ellatasa ket fo modon tortenik. 

1.) Front Office tevekenyseg (szernelyes iigyfelszolgalat) 

Tarsasagunk biztositja a szernelyes Ligyfelszolgalat feladatanak ellatasat. Az ugyfeleket a 
LOnyay utcai Ogyfelszolgalati irodaban fogadjuk. A szemelyes panaszkezeles soran 

felvilagositjuk ugyfeleinket a hatalyos jogszabalyokr61, tajekortatast adunk a parkolasi 

esemenyeket 	nyilvantarto 	programokbol, 	illetve 	felvesszijk 	az 	frasbeli 

bejelenteseket/panaszokat. Lehetoseg szerint azonnali panaszkezelest folytatunk, mellyel 

idat es energiat takaritunk meg a hagyomanyos panaszkezelessel szemben. 

Ezen tOlmenoen hattertevekenyseget is folytatunk, amely az Ligyfelszolgalatra postai és 

elektronikus tjton erkezo panaszok feldolgozasabOl és megvalaszolasabOl all. 

A befizetett varakozasi-, es potdijakat rogzitjlik a nyilvantarto rendszerekbe (jelenleg negy 

klilonbozo ugyviteli rendszert hasznalunk egyidejCileg — torteneti okok miatt) és a konyveles 

reszere elakeszitjuk a kapcsolodO bizonylatokat, az elairas tipusonkenti megbontasaval. 

Ogyfelszolg6latunkon mod van a hatralekos tartozas periztarunkban tortend befizetesere, 

igeny szerint szamla kiallitasara is. 

A varakozasi engedelyek kiadasat szinten iigyfelszolgalatunk vegzi. 

Tovabbi tevekenysegi korunk meg a behajtasi eljarassal kapcsolatos munkalatok sora: 

fizetesi felszolftasok kikuldese, fizetesi meghagyas kibocsatasahoz a parkolasi esemenyek 

dokumentaciOinak elakeszitese és atadasa az Onkormanyzat altal megbizott Ogyvedi iroda 

fele. 

Ogyfelszolgalatunkon 2014-ben 23.002 Ogyfel fordult meg és 7403 db engedelyt adtunk ki, 
11.120 db panaszt bfraltunk el, 13.199 db fizetesi felszolitast kuldtLink ki, 12.794 db 

parkolasi esemenyt adtunk at az Ogyvedi irodanak fizetesi meghagyas kibocsatasa celjabol, 

és 493 db peres ugyben keszitettuk elo a kapcsolocla iratok atadasat (levelezes, esemeny 

adatlapok, fotok) az iigyvedi iroda fele. 

2.) Back Office tevekenyseg (hatter Eigyfelszolgalat) 

Az Onkormanyzattal szerzodesben 6116 alvallalkoz6 altal megbizott hatter iigyfelszolgalat 

latja el a call-centeri tevekenyseget, es valaszolja meg a hozzajuk erkezo frasbeli panaszokat. 

A szemelyes Ogyfelszolgalat 2014. evi statisztikajat a 3. sz. melleklet tartalmazza. 

4. Kenieteleskezeles 

A IX. kerulet Ferencvaros kozigazgatasi teruleten ley& a Budapest IX. kerlileti Onkorm6nyzat, 

valamint a Favarosi Onkormanyzat tulajdonaban 6116 (Ferenc Krt., Mester u., Boraros ter) 

korteruleti parkolok Ozemeltetesebal eredo varakozasi dijak és potdijak nyilvantartasa jelenleg 
harom informatikai rendszerben tortenik: Session Base, Hammurabi, Justicia. 

A kovetelesbehajtas folyamata ket szakaszra oszthato: 

1.) Nem peres szakasz: a Ferencvaros Parkolasi Kft. panaszkezelesi munkatarsai az 

Ogyfelszolgalati ligyintezes soran behajtjak a kirott varakozasi- és pOtdij(ak) osszeget és az 

ehhez kapcsolOdo ugyviteli koltseget, valamint kivizsgaljak és megvalaszoljak a parkolassal 

kapcsolatban — hozzajuk erkezett — Ogyfelpanaszokat, reklamaciakat. Az elektronikus ilton 
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beerkez6 panaszokat a Ferencvaros Park°Iasi Kft. és az Allsys Kft. panaszkezel6 munkatarsai 

kezelik. 

A kovetelesbehajtasi tevekenyseg reszekent a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. panaszkezelesi 
munkatarsai a nem fizeto ugyfelek adatait lekerik a KEKKH-b61, valamint a parkolasi 
esemenyt kovet6 45. napon belul ajanlott levelben fizetesi felszOlitast kuldenek az 

ugyfeleknek. 

A fizetesi felszOlitasra sem fizeto ugyfelek iigyeinek kezeleset vegrehajtasi szakaszra — a 

torvenyben szabalyozott hatarnapok betartasaval — ket Ligyvedi iroda kezelesebe elore 

litemezetten adjak at. 

2.) Vegrehajtasi szakasz: a Hirsch (igyvedi Iroda latja el a Favarosi Onkormanyzat 

tulajdonaban alto parkolohelyeken kirott varakozasi-, és pOtdijak, valamint a 
kovetelesbehajtassal kapcsolatban felmerult dijak és koltsegek behajtasat, mig ugyanezen 

tevekenyseget a Budapest IX. keruleti Onkormanyzat tulajdonaban alto parkolOhelyek 

vonatkozasaban a Berdi és Novak Ogyvedi Iroda vegzi. 

Az Ligyvedi irodak kezeleseben 16/6 ugyekben a fizetesi meghagyasok jogerore emelkedeset 

kovet6en a vegrehajtasi eljarasok meginditasa nem tortenik meg, ennek oka: a tulajdonos 

Onkormanyzat nem 'Keil az eljarasok meginditasat. A Vegrehajtasi Torveny szerint a vegrehajtasi 

eljaras szunetel, ha a vegrehajtast ker6 a vegrehajtasi koltseget — bar koteles ra — nem el6legezi 

meg a vegrehajtas szLineteles megallapitasat61 szamitott 1 even belLil, emiatt a vegrehajtasi 
eljarast nem lehet folytatni, az megszunik. Egyreszt az el nem inditott vegrehajtasi eljarasokbOl 
nem varhato bevetel az allami kenyszer intezkedes megtetele nelkLil (azok az ugyfelek, akik 

akartak/tudtak fizetni, mar korabban megtettek), masreszt a vegrehajtasi eljaras meginditasara 

csak ujboli koltsegek kifizeteset kovet6en van mod. 

Javasolt a Bei-di és Novak Ogyvedi Irodaval k6t6tt megbizasi szerzades felulvizsgalata — a 

szerzodest kot6 — Ferencvarosi Onkormanyzat reszer61: egyes szerz6desi pontok mar nincsenek 

osszhangban a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. és az ligyvedi iroda kozotti Ligykezelessel, valamint a 

korabbinal er6sebb tulajdonosi erdekervenyesites eseten a jelenleginel kedveztibb megterulessel 

lehet szamolni. A megk6t6tt megbizasi szerzades alapjan az Ligyvedi iroda sajat bevetelkent 

szamolja el a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. altal el6allitott és postazott, de a jogi eljaras soran 
megterult ugyviteli koltseget; a jogi szakaszban kezelt ugyfeleknek az Ligyvedi iroda nem nyOjt 

jogi szolgaltatast, az FPK és az Ligyvedi iroda k6z6tti kommunikaci6 lasso és nehezkes. 

FelLilvizsgalatra szorul tovabba a pervesztes ugyekben az Ligyvedi irodat megillet6 sikerdij. Az 

emlitett problemak szerzades-modositassal kikijszobolhetok lennenek. 

Az allomany vizsgalata alapjan megallapithato, hogy a 2014-es &ben tobb fizetesi felszOlitas 

kerult kikuldesre, mint az azt megel6z6 &ben, tovabba tobb ijgy kerlil atadasra jogi szakaszba, 

mint korabban. A Ferencvarosi Park°Iasi Kft. altal jogi szakaszba atadott Ligyekbol megterijlt 

kovetelesek osszege az Ligyvedi oldalon emelkedett, mig az FPK oldalon csokkent. Ez egyreszt a 

mar korabban emlitett ugyviteli koltseg elszamolasi anomalianak koszonhet6, nriasreszt annak, 

hogy a fizetesi moral romlott a kerilletben. A notoriusan nem fizet6 ugyfelek — els6sorban cegek 

— tudjak, hogy nem indul jogi eljaras ellenuk, igy akar napi szinten is parkolOjegy vasarlas nelkiil 
parkolnak, nem toradve a potdijazassal. 

A tulajdonos Ferencvarosi Onkormanyzat reszer6I szijkseges dontest hozni a jogi szakaszba 

atadott Ligyekbol ered6 kovetelesek vegrehajtasi eljarasban torten6 behajtasanak elinditaskol. 

Masik behajtasi problema a peres ijgyek eseten merlil fel: szamos perre alakult Ligyben, az eljaro 

biro a Session Base nyilvantartasban eV:ire meghatarozott eloiras osszegeknel (takekoveteles, 

Ligyvedi munkadij, keszkiadas, stb.) alacsonyabb osszeget itel meg a felperes Onkormanyzat 

reszere. Az iigyvedi iroda feladata lenne, hogy a perben megitelt osszegeket eloiras tetelenkent 

korrigalasa a Session Base rendszerben is (az eredetileg nyilvantartott osszegeket stornirozza és 

ezzel egyidejilleg rogzitse be a birosag altal megitelt osszegeket a Session Base kollegainak 
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segitsegevel). Mivel ez nem tortenik meg, az Onkormanyzatnak minden egyes ilyen ugyben 
tokekovetelese marad fenn, mivel az ligyfel csak a perben megitelt „csokkentett" osszegili 
kovetelest fizeti meg. Az Ligyvedi irodaval megk6t6tt megbiz6si szerz6dest szukseges 

feliilvizsgalni a megbizasi dijak tekinteteben is: a birak nem veletlenul merseklik sajat 

hataskorben a peres ugyek soran kovetelt Ogyvedi dijakat; tulzo mertekOnek tart.* azokat 

(els6fok6 peres Ligyvedi munkadij: min. 15.000,- + AFA = 19.050,- Ft, masodfoku eljarasban 

ismetelten min. 15.000,- + AFA = 19.050,- Ft). 

A jelenleginel eredmenyesebb kovetelesbehajtas és az Onkormanyzat altal elv6rt bevetelek 

elerese erdekeben a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. folyamatosan egyeztet az erintett Ogyvedi 

irod6kkal. 

Az FPK 2014. ev vegen dontott egy masodik fizetesi felszOlitas kikuldeser61 a nem fizeto ugyfelek 

reszere. A levelkuldes folyamatanak szabalyoz6sa jelenleg is tart. 

5. Park°las Lizemeltetes bevetelek, kiadasok 

Tarsasagunk alalkozasi szamvitel szerint, az Onkormanyzat penzforgalmi konyvvitelben mutatja 

ki a beveteleket és kiadasokat. Ezert a tarsasagi és az onkormanyzati (azonos id6szaki) 
beszamoloban az azonos adatok elterest mutatnak, nem osszehasonlithatoak. 

A Budapest IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata és a Budapest Fovaros Onkormanyzata 

reszere a parkolas uzemeltetesi feladatokkal kapcsolatos bevetelekrol minden hoban teteles 

konyvviteli es AFA feladast, analitikat szolg6Itatunk. 
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a) 	Ferencvarosi parkolas iizemeltetes 

keresztiil 	— 	az 	alabbi 

és 	javara, 	az 	elkiiloratett 

és 	penztarakban), 	és 	ezzel 

Tarsasagunk 

beveteleket 
bankszarrilakon 

osszefuggesben 

feladatellatasaval 	— 	kozremCikodo 	alvallalkozasokon 

realizalta 	(a 	Ferencvarosi 	Onkormanyzat 	neveben 

(parkolasi, 	behajtasi, 	engedely 	alszarnlak) 

az alabbi koltsegek merultek fel. 

Ssz. Ferencvarosi Onkormanyzat parkolasi tevekenysege 
2013. evi tenyadatok 

EFt-ban 

2014. evi tervadatok 
(ktgv.rnad.) 

EFt-ban 

2014. evi tenyadatok 
EFt-ban 

1 Koltsegek (2+..+12) 822 611 918 115 896 379 

2 Kozszolgaltatoi dij 582 103 601 854 604 576 

3 Kozszolgaltatoi dij AFA 157 170 162 461 163 243 

4 Parkolasi-, pcitdij visszafiz. + le nem vonhato AFA 762 1 800 2 262 

5 Egyeb koltsegek 378 

6 Ugyvedi munkadij 15 113 22 874 23 116 

7 Ogyvedi munkadij AFA 4 081 6 126 6 241 

8 Perkoltseg 527 1 000 651 

9 VH koltseg 0 48 000 0 

10 !Hetet< 25 239 29 000 29 132 

11 Fay.parkolasi feladatok 29 619 35 000 52 583 

12 Fov.parkolasi feladatok AFA 7 997 10 000 14 197 

13 Bevetelek (14+30) 957 893 971 859 995 954 

14 Mukodesi bevetelek (15+23+27+28+29) 640 832 654 859 701 936 

15 Parkolasi dij, Ogyviteli ktg. (16+21+22) 442 795 443 000 448 087 

16 Parkolasi dij (17+18+19+20) 412 342 413 000 420 523 

17 - Parkoldsi dij erme 164 640 165 000 169 385 

18 - Parkoldsi dij mobil 231 712 232 000 237 749 

19 - Parkoldsi dij kartya 4 227 4 000 3 342 

20 - Parkoldsi dij bevetele 11 763 12 000 10 047 

21 Parkolasi engedely 15 126 15 000 15 718 

22 Ugyviteli koltseg (sajat) 15 327 15 000 11 846 

23 
Parkolassal kapcs. kozvetitett szolg. ellenerteke 

(24+25+26) 
45 052 50 000 81 708 

24 Ogyvedi dij 8 664 9 000 15 099 

25 Ugyviteli koltseg 6 769 6 000 14 026 

26 Fov.parkolasi feladatok 29 619 35 000 52 583 

27 AFA 152 252 134 000 149 503 

28 Egyeb bevetelek 733 702 

29 Egyeb mukodesi bevetel 27 859 21 936 

30 Kozhatalmi bevetelek (31+32+33) 317 061 317 000 294 018 

31 Potdij 236 303 236 000 222 593 

32 Kerekbilincs bevetele 76 093 76 000 63 583 

33 Illetek 4 665 5 000 7 842 
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Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

Az 	alabbi 	tablazatban 	az 	onkormanyzati 	nyilvantartasok 	szerint 	beveteleket 	és 	kiadasokat 

(befolyt penzbevetelek és penzkiadasok), de az ezen id6szaki bevetelekhez szorosan kapcsoloc16 

kiadasokat 	(kozszolgaltatai 	dij, 	Ogyvedi 	munkad(j, 	Lizemeltetesi 	koltseg) 	a 	tarsasagi 	adatok 

szerinti osszegekkel (nem penzforgalmi szemlelet) mutatjuk ki. Ez a nem szokvanyos megoldas 

mutatja 	talon 	a 	legjobban, 	hogy 	milyen 	eredmenyesseget 	mutat 	a 	parkolas 	és 	a 	hozza 

kapcsolodO tevekenyseg. 

A 2013. evi és 2014. evi tenyadatok osszehasonlitasa, a valtozas mertekenek bemutatasa: 

2013. evi 2014. evi 
Bevetel Kiadas 

Ferencvarosi Onkormanyzat parkolasi tevekenysege tenyadatok 
EFt-ban 

tenyadatok 
EFt-ban 

valtozas 
(2014- 

2013.6v) 

valtozas 
(2014- 

2013.6v) 

Tenyleges pf-i eredmeny 135 282 99 575 -35 707 

AFA befizetendo 153 851 149 498 

AFA levonhato -170 847 -183 676 

AFA visszaigenyles (onk. bevetel) -16 996 -34 178 17 182 

Elozo evi kOzszolgaltathi dij elszamolas pf. 5 923 21 936 

Elozo evi kazszolgaltatoi dij elszamolas pf. 0 -39 855 

Eltizo evi korrekcio 5 923 -17 919 23 842 

Elozo evi kozszolgaltathi dij elszamolas (kov.evi pf.) -853 -11 198 

Eldizei evi kozszolgaltatoi havi dij kiilbnbOzet (kov.evi pf.) -6 641 2 722 

Elozo evi ugyvedi munkadij (kov.evi pf.) 0 -10 700 

Targyevi korrekcio -7 494 -19 176 11 681 

2012. evi kOzszolgaltatai dij elszamolas (2014. evi pf.) -17 066 

Targyevi - el5z6 ideiszaki korrekcio -17 066 

Eredmeny elliza evi + targyevet terhela korr. es 
121 795 132 496 10 701 

AFA nelkiil 

Eredmeny targyevet terhelo (AFA nelkiiI) 138 861 132 496 -6 365 

A tenyleges penzforgalmi eredmeny 2014. evben 99,6 MFt / 2013. evben 135,2 MFt. 

A visszaigenyelheto AFA (ossz onkormanyzati szinten) az onkormanyzatnak bevetele (vagy 

kiadascsokkent6 	tetele), 	mely 	osszeg javitja 	a 	parkolasi 	tevekenyseg 	eredmenyesseget. 	A 

visszaigenyelhet6 AFA a parkolasi tevekenyseggel kapcsolatosan 2014. evben 34,2 MFt / 2013. 

evben 17 MF. Ennek jelentos resze a kerekbilincs AFA-ja miatt jelentkezik (2014.01.01-t61 a 

kerekbilincs AFA-mentesen kerul beszedesre.) 

Minden evben a targyevet koveto evben ker01 ki-, vagy visszafizetesre az el6z6 evi kompenzacio 

elszarnolasbOl adodo 6sszeg, mely 2014. evben -17,9 MFt / 2013. evben 5,9 MFt nettO osszegben 

jelentkezett. A targyevet 1(6/eta evben jelentkezik a targyevet &into kompenzacio elszamolas 

penzforgalmi teljesitese, valamint 2014. evre ath6zOdott meg a 2012. evi kompenzacio teljes 

elszarnolasa. A targyevi penzforgalmat befolyasolja mindezeken tut a 12. havi kozszolgaltatOi dij 

kifizetese is, mely csak a targyevet koveto evben teljesul penzforgalmilag. 39 MFt kozszolgaltatOi 

dij a 2012. evet terheli, mely tenyt az elszamolas soran figyelembe vettunk — a minel pontosabb 

osszehasonlithatOsag erdekeben. 

Az Ogyvedi dij utolso szamlajanak kifizetese (10,7 MFt + AFA) is athOzOclott a kovetkez6 penzugyi 

evre. 
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Ferencv6rosi Parkol6si Kft. 

Igy a targyevet &into, AFA-visszaigenylessel korrigalt parkolasi tevekenyseg eredmenyessege 

2014. evben 133 MFt / 2013. evben 139 MFt. 

A 6 MFt eredmeny-csokkenes reszleteit az alabbi tablazat szemlelteti: 

2013. evi 2014. evi 
Bevetel Kiadas 

Ferencvarosi Onkormanyzat parkolasi tevekenysege tenyadatok tenyadatok 
valtozas valtozas 

EFt-ban EFt-ban 
(2014- 

2013.6v) 
(2014- 

2013.6v) 

Parkol6si dij, tigyviteli ktg. 442 795 448 087 5 292 

Potdij 236 303 222 593 -13 710 

Kerekbilincs bevetele 76 093 63 583 -12 510 

KOzszolgaltathi dij (targyevet terhek5) -595 520 -573 197 -22 323 

Parkol6si-, potdij visszafiz. + le nem vonhato AFA -762 -2 262 1 500 

Egyeb 733 324 -409 

Parkolasi tevekenyseg eredmenye - Ogyvedi behajtas nelkiil 159 642 159 128 -514 

Ugyvedi dij bev4tel 8 664 15 099 6 435 

Ugyviteli keltseg bevetel 6 769 14 026 7 257 

Ugyvedi munkadij -15 113 -33 816 18 703 

Perkoltseg -527 -651 124 

Ugyvedi tevekenyseg eredmenye -207 -5 342 -5 135 

Illetek bevetel 4 665 7 842 3 177 

Illetek kiad6s -25 239 -29 132 3 893 

VH ktiltseg 0 0 

Megelalegezett behajtasi kOltsegek -20 574 -21 290 716 

Eredmeny targyevet terhelii (AFA nelkill) 138 861 132 496 -6365 

A parkolasi dij bevetel osszessegeben 8 MFt-tal nott, az osszetetele az elozo idoszakhoz kepest 

kis 	mertekben 	valtozott. 	Az 	ermebevetel 	5 	MFt-tal, 	a 	mobilparkolasi 	bevetel 	6 	MFt-tal 

emelkedett 	— 	annak 	ellenere, 	hogy 	egy 	havi 	mobilparkolasi 	dijbevetel 	(20 	MFt) 	kieses 

jelentkezett 2014. evben — ennek beszedese folyamatban. A parkolokartyas dijbevetel, valamint 

a 	pOtdijban 	ervenyesitett 	parkolasi 	dijbevetel 	kis 	mertekben 	csokkent, 	mig 	a 	parkolasi 

engedelykiadas 	bevetele 	kis 	mertekben 	novekedett. 	Az 	OgyfelszolgAlati 	Iroda 	fizetesi 

felszolitasaira 	befolyt 	Ogyviteli dijbevetel 3 	MFt-tal csokkent — a fizetesi 	moral 	romlasanak 

kovetkezteben. 	Ennek osszhatasa, 	hogy a 	parkolasi 	és 	(igyviteli 	bevetelek 5 	MFt osszegii 

novekedest mutatnak. 

A potdijbevetel 13,7 MFt osszega csokkenesenek oka szinten a fizetesi moral hanyatlasaval 

magyarazhato. 

A kerekbilincs bevetele 12,5 MFt-tal csokkent. Ez azzal magyarazhato, hogy a 2014-es evben 

957 db kerek bilinccsel kevesebb kerlilt felszerelesre. 

A kozszolgaltatasi dij merteket és osszetetelet a tarsasagi beszamol6 reszben mutatjuk be. 

Az Ugyvedi dijbevetelek a jogeros FMH 	utani 	kikuldott fizetesi felszolitasok kovetkezteben 
megnovekedtek, 	ennek 	kovetkezteben 	az 	Ugyvedi 	munkadij 	kifizetesek 	is. 	Az 	Ugyvedi 
tevekenyseg eredmenyessege azert mutatkozik negativ osszegben, mivel a befolyt (Ugyvedi és 

(igyviteli) beveteleken tillmentien az Ugyvedi kozremiikodessel behajtott — Onkorm6nyzatot 

megilleto — parkoljsi bevetelek (potdij) utan is jutalek kerul megallapitasra és kifizetesre. 
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FerencvArosi Parkolasi Kft. 

Az FMH elj6rasok kifizetett illeteke és a mar megterult (befolyt) illetekbevetel kiilonbsege tobb 

mint 20 MFt-os eves veszteseget jelent. Vegrehajtasi koltseg meg nem merult fel. 

Osszessegeben a targyevi parkolasi eredmeny 6 MFt-tal csokkent 2013.evhez kepest. 

A fenti tablazatbol megallapithatO, hogy a parkolasi tevekenyseg eredmenye kozel 160 MFt 

(mindket evben), ezt cs6kkenti tObb mint 20 MFt-tal a megelolegezett behajtasi koltsegek 

osszege, valamint az Ogyvedi tevekenyseg eredmenye. 

b) 	Fovarosi parkolas iizemeltetes 

Tksasagunk 2013.07.01-tol 2014.01.31-ig sajat Ozemeltetesben, 2014.02.01461 alvallalkozo 

kozremCikodesevel (Fer-Park Kft.) latta el a favarosi teriiletek parkolas uzemeltetesi feladatat, 
ezzel kapcsolatban az alabbi beveteleket realizalta (a Fovarosi Onkormanyzat neveben és javara), 

és ezzel osszefuggesben az alabbi koltsegek merultek fel. 

A 2013. evi adatokkal nem hasonlitjuk ossze a 2014. evi tenyadatokat, mivel a 2013. ev nem 

teljes evi feladatellatas és az osszehasonlitas nem tOkrozne a atozas merteket. 

Ssz. 
Ferencvarosi Onkormanyzat parkolasi tevekenysege 

2014. ev 

2014. evi 

tenyadatok 

EFt-ban 

1 Kaltsegek (2+3) 66 780 

2 Fov.parkolasi feladatok 52 583 

3 Fay.parkolasi feladatok AFA 14 197 

4 Elevetelek (5+16) 107 849 

5 Mukodesi bevetelek (6+14+15) 72 139 

6 Parkolasi dij, ugyviteli, Ogyvedi ktg. (7+12+13) 56 689 

7 Parkolasi dij (8+9+10+11) 54 488 

8 - Parkolasi dij erme 24 067 

9 - Parkolasi dij mobil 28 493 

10 - Parkolasi dij kartya 353 

11 - Parkolasi dij bevetele 1 575 

12 Ugyvedi dij 267 

13 Ugyviteli koltseg 1 934 

14 AFA 15 306 

15 Egyeb bevetelek 144 

16 Kozhatalmi bevetelek (17+18) 35 710 

17 Potdij 35 457 

18 Meta 253 
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Ferencvarosi ParkoIasi Kft. 

Az alabbi tablazatban az onkormanyzati nyilvantartasok szerint beveteleket és kiadasokat 

(befolyt penzbevetelek és penzkiadasok), de az ezen idoszaki bevetelekhez szorosan kapcsolodO 

kiadasokat (iizemeltetesi koltseg) a tarsasagi adatok szerinti osszegekkel (nem penzforgalmi 

szemlelet) mutatjuk ki. Ez a nem szokvanyos megoldas mutatja talan a legjobban, hogy milyen 

eredmenyesseget mutat a parkolas és a hozza kapcsolodO tevekenyseg. 

Ferencvarosi onkormanyzat parkolasi tevekenysege 

2014. evi 

tenyadatok 
EFt-ban 

Parkolasi dij, ugyviteli ktg. 56 689 

Potdij 35 457 

Uzemeltetesi dij (targyevi) -52 300 

- ebbag kozvetlen koltsegek -45 721 

- ebbal kozvetett koltsegek + esszedi nyereseg -6 579 

Egyeb 144 

ParkoIasi tevekenyseg eredmenye - behajtasi ktg-ek nelkul 39 990 

!Mak bevetel 253 

Illetek kiadas -2 520 

Megelolegezett behajtasi koltsegek -2 267 

Eredmeny targyevet terheld (AFA nelkiili) 37 723 

Ozemeltetesi ktg. (FPK) AFA -14 801 

Bevetelek AFA 15 306 

Eredmeny targyevet terhelo (AFA-s) 38 228 

Az Ogyvedi tevekenyseg bevetele és kiadasa a parkolasi tevekenyseggel egyLitt szerepel, 

tekintettel a mas jellega szerzodessel jogviszonyra (az iigyvedi tevekenyseg atalanydijas, s nem a 

bevetel alapjan kerul kiszamitasra). 

Igy a targyevet erinto parkolasi tevekenyseg eredmenyessege 2014. evben 38 MFt. A Favaros 

AFA-visszaigenyles szamitasanak mOdja miatt az Ozemeltetesi !colt* AFA-ja tenyleges 

kiadaskent jelentkezik, mig a beveteli AFA csak atmeneti bevetel, ami adOkotelezettsegkent 

befizetesre 
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Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

III. A Tarsasag 2014. evi gazdalkodasanak bemutatasa 

A 2014. evi beszamolot az 1. sz. melleklet, az azt alatarnasztO fokonyvi kivonatot a 2. sz. melleklet 

tartalmazza. 

1. A 2014. evi merleg bemutatasa  

A merleggel kapcsolatos reszletes informaciok a kiegeszito mellekletben talalhataak meg. 

2. A 2014. evi eredmeny-kimutatas bemutatasa  

Tarsasagunk eredmenykimutatasat az elozo evekkel tortend osszehasonlitasat (2012-2014. evi 

tenyadatokkal) az alabbi tablazat szemlelteti (adatok eFt-ban): 

A tete' megnevezese 2012. telly 2013. teny 2014. telly 

Ertekesites nettO arbevetele 791 787 923 626 937 764 

Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke 0 0 0 

Egyeb bevetelck 3 073 2 956 89 

Anyagjellegri rdtbrditasok 702 820 852 520 855 258 

Szemelyi jelleeri rat'orditasok 70 785 61 359 67 524 

Ertekcsokkenesi leiras 14 201 12 319 10 625 

Egyeb ratbrditasok 19 770 2 601 4 973 

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG 
EREDNIENYE (1±11+111-IV-V-VI-VII) 

-12 716 -2 217 -527 

Penzugyi mriveletek bevetelei 1 122 690 718 

l'enzOgyi mtiveletek raforditasai 0 0 0 

PENZUGYI MUVELETEK EIZEDNIENVE (VIII-
IX) 

1 122 690 718 

SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY 
(±A±B) 

-11 594 -1 527 191 

Rendkivuli bevetelek 1 146 1 527 128 

Rendkivilli raforditasok 36 438 0 0 

RENDKIVULI EREDMENY (X-XI) -35 292 1 527 128 

ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) -46 886 0 319 

Adotizetesi kOtelezettseg 0 0 319 

ADOZOTT EREDMENY (±E-X11) -46 886 0 0 

MERLEG SZERINTI EREDMENY -46 886 0 0 
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Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

Tarsasagunk 2014. evi eredmenykimutatasat a 2013. evi teny- és a 2014. evi tervadatokkal 

torteno osszehasonlitasat — nem a kotelezo beszamolo formatunnaban — az alabbi tablazat 

szemlelteti (adatok eFt-ban): 

Ferencvarosi Parkolasi Kft. 
2013. evi 

tenyadatok 

2014. evi 

tervadatok 

2014. evi 

tenyadatok 

Kozszolgoltatoi dij 595 521 562 000 573 198 

Kozszolgoltatoi dij 2012.evi korr. 39 002 

Fdv. parkolos azemeltetes 25 250 41 000 54 820 

Tovabbszornlozott szolg. bevetele 263 853 266 000 309 746 

ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE 923 626 869 000 937 764 

EGYEB BEVETELEK 2 956 200 89 

PENZUGYI MOVELETEK BEVETELEI 690 800 718 

RENDKIVULI BEVETELEK 1 527 0 128 

Bevetelek osszesen 928 798 870 000 938 699 

Anyagkoltseg 5 919 5 800 5 610 

Igenybe vett szolgoltatosok erteke 47 507 43 500 56 844 

Egyeb szolgaltatosok erteke 1 460 6 400 5 332 

Eladott (kozyetitett) szolg. erteke 263 927 265 905 309 077 

Alvallalkozoi szolg. erteke 494 705 470 395 478 395 

Alvollalkozoi szolg. erteke 2012.evi korr. 39 002 

ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK 852 520 792 000 855 258 

Berkoltseg 44 973 45 600 49 398 

Szernelyi jellega egyeb kifizetesek 3 597 3 700 4 494 

Berjorulekok 12 789 13 200 13 632 

SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK 61 359 62 500 67 524 

ERTEKCSOKKENESI LE(RAS 12 318 13 000 10 625 

EGYEB RAFORDITASOK 2 601 2 500 4 973 

Koltsegek és raforditasok osszesen 928 798 870 000 938 380 

Eredmeny 0 0 319 

Tarsasagi adofizetesi kotelezettseg 0 0 319 

Adozott eredmeny 0 0 0 

Az eves tenyadatok osszehasonlithatOsaga erdekeben a bevetelekbol és a kiadasokbOl kiemeltuk 

az elozo (2012.) evi korrekciOs teteleket. 

A tovabbszamlazott szolgaltatasok (peldaul a mobilparkolas bevetele) beyetelenek és kiadasanak 

valtozasanak okait nem magyarazzuk, mivel ezen tetelek Tarsasagunkon csak keresztulfutnak, 

eredmenyre gyakorolt hatasuk nincs. 
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Ferencvarosi Parkolasi Kft. 

a) 	Bevetelek 

A Kozszolgaltatasi szerzodes ertelmeben a Ferencvarosi Park°Iasi Kft. jogosult minden 

honapban kozszolgaltatOi dij szamlazasara a Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros 
onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala fele. A szamlazott kompenzaciO osszege a 
kozszolgaltatasi tevekenyseg koltsegeinek ellentetelezeset es az evenkent meghatarozando 

esszeril nyereseg forrasat biztositja. Ez az 6sszeg 2014. evben 573 MF. Ezen osszegbol 562 MFt 

(+AFA) kerult elfogadasra az onkornnanyzat koltsegveteseben, az eves kompenzacios elszamolas 

varhat6 kulonbozete nem. 

Az eves kompenzaciO elszarnolasabol adOclo hiany 11,2 MFt, mely az elozetesen varhatO 

(Onkormanyzat fele jelzett) 13,7 MFt-nal kevesebb. 

A kompenzacios igenyunk 22,3 MFt-tal kevesebb az 2013. evi igenynel (nem szannolva a 2012. 

evet erinto 39 MFt osszeggel). Ez a csokkenes az alabbi osszegbal tevoclik ossze: 

• Koltsegcsokkenes: 42 MFt alvallalkozOi dij + 0,6 MFt ertekcsokkenes, osszesen: -42,6 MFt 

• Bevetelnovekedes: 1,2 MFt egyeb tevekenyseg eredmenye, osszesen: -1,2 MFt 

• Koltsegnovekedes: 12,8 MFt anyagjellega szolgaltatasok + 2,4 MFt berjellegil koltsegek + 

egyeb raforditasok 2 MFt, osszesen: +17,2 MFt 

• Bevetelcsokkenes: 4,3 MFt egyeb és rendkiviili bevetel, osszesen: +4,3 MFt 

o Kozszolgaltatoi dij csokkenes osszesen 43,8 MFt 

o KozszolgaltatOi dij tobbletigeny osszesen 21,5 MFt 

o Kozszolgaltatoi dij csokkenes mind6sszesen 22,3 MFt 

Fenti valtozasok okai az alabbiakban kerulnek kimutatasra. 

Az eves kompenzacio elszamolasaval kapcsolatos tovabbi reszletes informaciOk a kiegeszito 

mellekletben talalhatoak meg. 

2013.07.01461 a favarosi parkolasi iizemeltetesi feladatok ellatasaert dijazasban reszesaink, 

mely dijazas fedezi a felmerult kozvetlen (48,2 MFt) és kozvetett (5,9 MFt) koltsegeinket, 

valamint tarsasagunk dijazasat, azaz egy esszerili nyeresegosszeget (1,4 MFt). 2014. evben ez az 

osszeg 55,5 MFt volt. A Tarsasagunkat megilleto nyereseg (egyeb tevekenyseg nyeresege) 1,2 

MFt-tal tobb a 2013. evinel. 

2014. evben 4,3 MFt bevetelkieses jelentkezett az egyeb és a rendkivilli beveteleknel. Ez 

valojaban nem bevetelkieses, hanem 2013. evben volt olyan bevetel (elozo evek helyesbitesei, 

idoaranyos fejlesztesi tamogatas elszarnolasa), mely 2014. evben mar nem, vagy nem olyan 

mertekben jelentkezett. Ez viszont a kompenzacios igenyiinknel tobbletigenyt jelent, annak 

ellenere, hogy nem jar koltsegnovekedessel. 
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Ferencvarosi Park°Iasi Kft. 

b) 	Koltsegek 

A fovarosi kozvetlen koltsegek novekedesenek eredmenyre gyakorolt hatasa 0, mivel ezen 

osszegeket teljes mertekben a Fovarosi onkormanyzat megteriti. Viszont a koltsegnovekedesek 
kimutatasa miatt szlikseges magyarazni, mivel a tarsasagi beszarnolO resze. 

Igenybevett szolgaltatasok erteke 2013. evhez kepest 9,3 MFt-tal emelkedett. 2014. evben 

megcsinaltattuk belso és kozepso Ferencvaros forgalomtechnikai tervenek az aktualizalasat, 

melyre az alapszerzodes bennunket kotelez. Ez egyebkent az alvallalkozoval torteno elszamolas 
alapjat is kepezi. Ezzel parhuzamos keszult el a Jozsef Attila lakotelep varakozasi ovezeten kivuli  
fizeto varakozOhely mCikodtetesehez szlikseges forgalomterhelesi vizsgalatot, valamint a 
forgalomtechnikai tervet - a BKK igenyeinek megfele15en. Ennek koltsegvonzata 7,4 MFt. Ezen 

tulmenoen a kikiildott fizetesi felszOlitasok mennyisege megnovekedett, ezaltal a ferencvarosi 
parkolas kozvetlen koltsegei (adatlekeresi dij, nyomtaty6nykoltseg, postakoltseg) 1,6 MFt-tal 

novekedtek. Valamint az elkulonitett (ferencvarosi es ftivarosi) koltsegek kimutatasa 

kovetkezteben 1,1 MFt-tal novekedett a kozszolgaltatasi kozvetlen és ugyanezen osszeggel 

csokkent a kozvetett koltsegek osszege. 2014. evt61 egy gepkocsi berlesevel biztositjuk a 

feladatellatast, melynek eves szinten 1,7 MFt a koltsegvonzata (berleti di] és ilzemeltetesi 

koltseg), valamint 0,9 MFt egyeb koltsegnovekedes (szakertoi, Ogyvedi dijak). 2,3 MFt kozvetlen 
és 0,5 MFt kozvetett koltsegcsokkenes a fovarosi iizemeltetessel kapcsolatosan merult fel. - 
Osszefoglalva: kozszolgaltatasi kozvetlen novekmeny 10,1 MFt, kozvetett novekmeny 2 MFt, 
fovarosi csokkenes 2,8 MFt. 

Az egyeb szolgaltatasok ertekenel a 2013 evhez kepest torteno 3,9 MFt osszegili novekedesbal 

3,3 MFt fovarosi kiadasok (illetek, bankkoltseg), a 0,6 MFt-1361 0,5 MFt a cages 
felelossegbiztositas dijnovekmenye. 

A szernelyi jelleg(i raforditasok 2013. evhez kepest 6,2 MFt-tal novekedett. 2014. ev kozben a 

jelentos ferencvarosi parkolasi koyetelesallornany feliilvizsgalata és kezelese vegett szuksegesse 

valt tarsasagunknal 6], nagy gyakorlattal rendelkezo szakember felvetele (3,1 MFt). A dolgozoi 

llomanynal 2 MFt koltsegnovekedes jelentkezik, mely a kezdetek ota elmaradt fizetesemelesek 
reszbeni kompenzalasanak kovetkezmenye, kulonos tekintettel a megnovekedett feladatokra, 

valamint az eves fluktuaciO hatasa. Ezen tobbletkoltsegekbal a Fovaros kozvetett koltsegek 

ellentetelezesekent 3,6 MFt-ot megteritett az elozo evben elszamolt 1 MFt-tal szemben (azaz az 

5,1 MFt tobbletkoltsegbal 2,6 MFt bevetellel kompenava, igy 2,5 MFt (kerekitve 2,4 MFt) 

koltsegnovekedes mutathato ki a kozszolgaltatasi dijban). 1,1 MFt novekmeny a fovarosi 

Ozemeltetessel kapcsolatosan merult fel. Tekintettel az onkormanyzati koltsegvetesre, 

koltsegtakarekoss5gi okokbal 2014. &ben jutalom kifizetes nem tortent. 

Az alvallalkozO dij 2013. evhez kepest torteno csokkenes oka az alyallalkozOval torteno 10 %-os 
dijcsokkentes és a fovarosi teruletek miatti novekedes eredmenye, a tervhez torteno emeles a 

szerzadesmOdositas inflacios emelkedese miatt mutatkozik. Ez a ferencvarosi parkolas 

lizemeltetes vonatkozasaban 42 MFt dijcsokkenest, a fovarosi parkolas lizemeltetes 

vonatkozasaban 26 MFt novekedest, osszessegeben 16 MFt csokkenest eredmenyezett. 

Az ertekcsokkenes csokkenesenek (1,7 MFt) oka, hogy a befektetett eszkozeink netto erteke 

folyamatosan nullara froclik (0,6 MFt csokkenes), valamint a fovarosi uzemeltetes (1,2 MFt) 
elszamolasabol adoclik. 

Az egyeb raforditasok 2,4 MFt osszegu novekedesebal 1,7 MFt a kozvetett kozszolgaltatasi 

tevekenyseg novekmenye. Ebbal az osszegbal 1,6 MFt az innovacios jarulekfizetesi kotelezettseg 

(2011-2014. evekre vonatkozoan), mely targyevben kerult kimutathsra. Az iparCizesi ado 

(arbevetel fuggvenye) tobbletet a Fovaros megteritette. Az adOzas elotti eredmeny megallapitasa 
utan 319 EFt tarsasagi ado tovabbi raforditaskent jelentkezik. 
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Ferencvarosi ParkoIasi Kft. 

c) 	Eredmenv 

Az targyevi gazdalkodasi evekben tarsasagunknak tarsasagi adafizetesi kotelezettsege keletkezett 

(319 EFt), a parkolOautonnatak szarnviteli és adotorveny szerinti ertekcsokkenes elszamolas6nak 

kovetkezteben. 

Az egyeb tevekenyseg (favarosi lizemeltetes) nyeresege (1,4 MFt) — a 2013. evihez kepest 1,2 

MFt novekedes — a konnpenzacio elszamo16sakor beszarnItasra ker01, ennyivel kevesebb 

kozszolgaltatOi dijat kap tarsasagunk; a Kft. nyereseget nem tud termelni. 

Mellekletek 

1. szam6 melleklet 	 2014. evi beszamolO 

2. szam6 melleklet 	 2014. evi fokonyvi kivonat 

3. szarml melleklet 	 Ogyfelszolgalati statisztika 
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USZI Statisztika a 2014 &ben elveg,zett feladatokrol 

USZ1 lets/am: 6 to 

Honap 

Napi 
tigyfelforgal 
omhoz 
kapcsoled6 
tigyszam/he 

Napi 
tigyfelforg 
alomhoz 
kapcsolodo 
tigyszam/p 
erc/h6 

Engedely 
kiadas 

Engedely 
kiadas 
'Mariam 
(perc)/h6 

Fizetesi 
felszOlitas 
kikuldese/d 
b. 

Fizetesi 
felszolitas 
kiktildes 
Idotartam 
(perc)/h6 

Ugyyedi 
irodanak 
torten6 figy 
Macias fmh 
inditas miatt 

irodanak 
torten6 
tigy 
atadas 
fmh 
inditas 
miatt. 
Idotartam 
(perc)/ho 

Peres 
ugyek 
kezelese 

Peres 
ugyek 
kezelese 
!Marta 
m 
(perc)/h6 

Egyeb 
feladatok 
Id6tartam 
a 
(perc)/h6 

Osszes havi 
korrigalt 
munkaora 
(munkanap/ 
h6*6 fii 
*7.04 ora) 

Osszes havi 
korrigalt 
munkaperc 
(munkanap/h 
6*6 fit 
*7.04 bra 
*60perc) 

2014.01 5074 53277 2141 19269 1367 4101 371 4081 70 350 2600 929.28 55756,8 
2014.02 3916 41118 1672 18392 1078 3234 895 9845 29 145 2600 844,8 50688 
2014.03 4477 47008,5 1827 20097 1104 3312 0 0 26 130 2600 887,04 53222.4 
2014,04 3046 31983 688 7568 1124 3372 1765 19415 16 80 2600 887,04 53222,4 
2014,05 2427 25483,5 172 1892 1203 3609 3596 39556 22 110 2600 887,04 53222,4 
2014.06 2075 21787,5 149 1639 1105 3315 2287 25157 44 220 2600 844.8 50688 
2014.07 2621 27520,5 132 1452 1010 3030 0 0 65 325 2600 971,52 58291,2 
2014.08 2056 21588 136 1496 1127 3381 0 0 28 140 2600 844.8 50688 
2014.09 2363 24811,5 158 1738 1059 3177 870 9570 50 250 2600 929.28 55756,8 
2014.10 2240 23520 131 1441 929 2787 992 10912 37 185 2600 929.28 55756.8 
2014,11 2034 21357 111 1221 513 1539 1428 15708 78 390 2600 844,8 50688 
2014.12 1793 18826,5 86 946 1580 4740 590 6490 18 90 2600 887,04 53222,4 

Osszesen 
perc: 34122 358281 7403 77151 13199 39597 12794 140734 483 2415 31200 10686.72 641203,2 

sszesen 

orainap/M** 
	

3,933695652 
	

0,847068511 
	

0,434749671 
	

1,545169082 
	

0,0265152 0,342555995 

OSZ1 elvegzett feladatok perdev 	649378  
(felkaverrel jelolt Osszesen cellak szumma osszege) 

Korrigalt 
munkaido 
(Ora/nap/fit 

7,04 era 
napi 8 Orailii*0.88 korrekciOs ertekkel (eves szabadsag. betegallomany, egyeb tavolleti ido miatt) 



OSZ1 Statisztika a 2014 evben elvegzett feladatokr61 

Napi figyfel forgalomhoz 
	

Ugyyedi irodanak 
kapcsolOdO feladatok 
	

torteno ugy atadas fmh 
d b/perc 
	 10 perc 	 inditas miatt. db./perc 

	 11 perc 

tigy teljeskoril ellenOrzese a rendszerekben 

cegek ellenOrzese adatbazis feltOltese manualisan a cegadatokkal 
at nem adhat6 ugyek kiszfirese 
atadhatO ugyek teljes iratanyaganak lemezre mentese 
illetek atutalasat kovetiien az adatok frissitese, njbOli leszfiressel es elektronikus atadasa az ugyvedi irodanak 

Peres ugyek kezelese 
db/perc 	 5 perc 

Irasbeli egyeztetes, adatkeres 

Ogyvedi iroda leveleinek megvalaszolasa 

Egyeb feladatok 	 /NU  

Idotartama (perc)/he 	 perc 

vezetoi feladatok 
statisztika-, kimutatas keszites 

altalanos felvilagositas 

keruleti és lovarosi ugyek beazonositasa tigyintezeshez 
potdijazasi esemeny lenykep ellenOrzese 
panaszok kezelese (irdsban, telefonon), rendszerben tOrtenO rOgzitese, iktatas. scanneles 

kulfoldi panaszok kezelese (idegennyelvil level megvalaszolasa. postazasi feladatok) 

befizetes penztarban 

szamla kiallitas  
bankszamlara beerkezO osszegek beazonositasa. feldolgozasa 

ellenori hibak vizsgalata. rendszerben rogzitese, valaszadas 

archivalt iratok keresese 

Engedely kiadas db/perc 
	

9 perc 

szemelyes ilgyintezes kezelese 
bektildott iratok teteles ellenorzese 
hianypotlasra felszolitO level elkeszites, boritekolds, postazas 
ismetelt irat ellenorzes 
szamla kiallitas  

ttilfizetesek visszautalasanak elokeszitese_ beazonositatlan tetelek 

teves utalasok beazonositasa. visszautalasok elokeszitese 
birOsagi eljarasokban tannkenti reszvetel 
tarscegekkel kapcsolattartas, informaci6-, programfejlesztes keres 
hibajeletes ktildese 
hibajavitas ellenOrzese 
irattarozas 

folyamatos ellenOrzese 

(Session, Back Office) 

duplikalt pOtdijazasok kiszfirese, torlese 

kezbesithetetlen levelek kezelese. uj elerhetoseg keresese 

Tevekenysegek 
DSZI 

munkaido/nap/fo** 

3,94 

Korrigalt munkaidO/nap/fa 
N ap 1 dgyleltorgalomhoz kapcsolOdo 
feladatok 
Engedely kiadas 0,85 
Fizetesi felszOlitas 0.43 
egyvedi irodanak tigyaladas 1.55 
Peres ugyek 0.03 
Egyebfeladatok ..  0.34 
Osszesen: 7,14 7.04* 

Fizetesi felszolitis kiktildes 
idotartama db./perc 
	

3 perc 

KEKKH adatlekeres, adatbetoltes 
level kinvomtatas 
boritekolds, postazas 



Ftiggetlen konyvvizsgalei jelentes 

A Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt Felelossegii Tarsasag (1092 Budapest, Bakats ter 14.) 
tulajdonosa reszere a Tarsasag 2014. december ho 3 1-i fordulonapi 

Egyszenisitett Eves Beszamolojanak vizsgalatarol 

A jelen fuggetlen konyvvizsgaloi jelentes a Budapest Hydros IX. kertilet Ferencvaros Onkormanyzata 
Kepvisel6 Testtiletenek illesere kesztilt a tulajdonos tajekortatasa celjabol, s igy nem tartalmazza az 
ezen kepvise16-testtileti tilesen meghozott, a konyvvizsgalo ele terjesztett beszamoloban megjelenitettol 
kulonbozo, az elOterjesztestol elter6 hatarozatok esetleges hatasait. 

Az eves beszamolor61 kesztilt jelentes 
Elvegeztem a Ferencvarosi Parkolasi Korlatolt FelelOssegii Tarsasag, (1092 Budapest, Bakats ter 14.) 

mellekelt 2014. evi egyszeriisitett eves beszamolOjanak a konyvvizsgalatat, amely egyszernsitett eves 
beszamolo a 2014. december ho 31-i fordulonapra elkeszitett merlegb61 - melyben az eszkozok és 
forrasok egyez6 vegosszege 300.685 e Ft, a merlev, szerinti eredmeny 0 e Ft -, és az ezen idoponttal 
vegzod6 evre vonatkoz6 eredmenykimutatasbol, valamint a szamviteli politika meghatarozo elemeit és 
egyeb magyarazo informaciokat tartalmazo kiegeszit6 mellekletbol all. 

A vezetes felelossege az eves beszamoloert 
A vezetes felelos az egyszenisitett eves beszamolOnak a szamviteli torvenyben foglaltakkal 

osszhangban torten6 elkesziteseert és valos bemutatasaert, valamint az olyan belso kontrollokert, 
amelyeket a vezetes sznksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az akar csalasbol, akar hibabol ere& 
lenyeges hibas allitasoktol mentes egyszenisitett eves beszamolo elkeszitese. 

A konyvvizsgalo felelossege 
Az en felelossegem az egyszernsitett eves beszamolo velemenyezese konyvvizsgalatom alapjan. 

Konyvvizsgalatomat a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban hajtottam vegre. 
Ezek a standardok megkovetelik, hogy megfeleljek az etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a 
konyvvizsgalatot ngy tervezzem meg es hajtsam vegre, hogy keno bizonyossauot szerezzek an-61, hogy 
az egyszeriisitett eves beszamolo mentes-e a lenyeges hibas allitasoktol. 

A kony-vvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgalati 
bizonyitekot szerezni az egyszerfisitett eves beszamoloban szereplo osszegekr61 és kozzetetelekrol. A 
kivalasztott eljarasok, beleertve az egyszeriisitett eves beszamolo akar csalasb61, akar hibabol credo, 
lenyeges hibas allitasai kockazatainak felmereset is, a konyvvizsgalo megiteleset61 ftiggnek. A 
kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsgalo az egyszeriisitett eves beszamolo gazdalkodo egyseg 
altali elkeszitese es valos bemutatasa szempontjabol relevans bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy olyan 
konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott konilmenyek kozott megfeleloek, de nem 
azert, hogy a gazdalkoclo egyseg bels6 kontrolljanak hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon. 
A konyvvizsgalat magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli politikak megfelelosegenek es a 
vezetes altal keszitett szamviteli becslesek esszenisegenek, valamint a egyszeriisitett eves beszamolo 
atfogo prezentalasanak ertekeleset is. 

Meggyoz6desem, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es megfele16 alapot nynjt 
konyvvizsgaloi velemenyem megadasahoz. 

Velemeny 
Velemenyem szerint az egyszenisitett eves beszamolo a szamviteli torvenyben foglaltakkal 

osszhangban --- az els6 bekezdesben emlitett korlatozassal - meubizhato es valos kepet ad a Ferencvarosi 
Parkolasi Korlatolt FelelOssegn Tarsasag 2014. december 31-en fennallo vagyoni, penztigyi es 
jovedelmi helyzeter61. 

Budapest, 2015. marcius ho 27. 
ktcx 

oza Istvan 
kamarai tag konyvvizsgal6 

MKVK tagsagi szam: 003036 



HATAR OZAT KIVONAT 

Amely kesziilt a Ferencvarosi Parkolasi Kft. FelUgyelo Bizottsaganak 
2015. aprilis 16. 10.00. oratol tartott Liles jegyzakonyve alapjan 

A FelLigyela Bizottsagi ales helye: Ferencvarosi Parkolasi Kft. Bp. Lonyay u. 13./a 

Jelen vannak:  
Kovari Akos 	 FelOgyel_ bizottsagi elnok 

Cseri Balks 	 FelOgyel_ bizottsagi tag 

Verthmuller Attila 	Feltigyelo bizottsagi tag 
Laszay Janos 	 Ferencvarosi Parkolasi Kft. Ogyvezeto igazgatoja 

Horta Gabor 	 FEVIX. Zrt 

Kelemen -lamas 	 FEVIX. Zrt. 
Ambrozyne Papp Ildiko 	Gazdasagi vezeto 

Boza Istvan 	 Konyvvizsgalo 

Falkay Laszlone 	 jegyzokonyvvezeto 

1./2015.04.16. /FEB 
A Felugyelo Bizottsag Ugy dont, hogy felveszi napirendi pontok koze a "Ferencvarosi 
Parkolasi Kft. FEV IX. ZRT-be torteno esetleges beolvadasanak elokeszitese cimu anyagot. 

Hatarozat: 3 igen 

2./2015.04.16. /FEB  
A FelOgyelo Bizottsag a napirendet az alabbiak szerint elfogadta 

Napirendi pontok 
1. Ferencvarosi Parkolasi Kft. 2014. evi egyszerCisitett eves beszamoloja 

2. Ferencvarosi Parkolasi Kft. FEV IX. ZRT-be torteno esetleges beolvadasanak 

e16keszitese 
3. Egyebek 

Hatarozat: 3 igen 

1. Napirend  
Ferencvarosi Parkolasi Kft. 2014. evi egyszerCisitett beszamoloja 

3./2015.04.16./FEB.  
A FelOgyelo Bizottsag elfogadja a Ferencvarosi Parkolasi Kft. 2014. evi egyszerCisitett eves 
beszamolojat és javasolja elfogadasra a Tulajdonos Ferencvarosi onkormanyzat Kepvise16- 
testuletenek. 
Hatarozat: 	3 igen - egyhangu 

4./2015.04.16./FEB.  
A Felugyelo Bizottsag felkeri a Ferencvarosi onkormanyzatot, hogy a 2014-ben 

VarosLizemeltetesi Iroda keresere a Ferencvarosi Parkolasi Kft. altal elvegzett feladatok 
kiadasait brutto 2.129.165,-Ft.  ertekben teritse meg a kft. reszere. 
Hatarozat: 	3 igen — egyhang6 



5./2015.04.16./FEB.  
A FelLigyelo Bizottsag felkeri a Ferencvarosi Parkol6si Kft. ugyvezeto igazgatojat, hogy a 2014. 

jUnius honapi Elsa Mobilfizetesi Zrt. altal visszatartott - Ferencv6rosi Onkormanyzatot illeto -

25.615.222,-Ft. mobilparkolasbol szarmazo bevetel mielobbi atutal6sa Ligyeben 

haladektalanul jarjon el a Fer-Park 2010 Kft-nel. 

Hatarozat: 	3 igen - egyhangu 

6./2015.04.16./FEB.  
A Felugyelo Bizottsag felkeri a Ferencvarosi ParkaIasi Kft. ugyvezeto igazgatojk, hogy a Belso 

Ellenori vizsgalatban rogzitett jogtalannak minositett kifizetes,- 2011-ben -1.950.000,- Ft+ 

Ma ertekben - a Fer-Park 2010 Kft. reszere vaskolt parkolo feliigyeleti szoftver megteritese 

'rant intezkedjen. Nyilatkortassa a kft. korabbi Ogyvezetojet a kft. reszerol torteno kifizetes 

okaról. 

Hatarozat: 	3 igen — egyhangil 

2. Napirend  
Ferencvarosi ParkoIasi Kft. FEV IX. ZRT-be tortend esetleges beolvadasanak elokeszitese 

7./2015.04.16./FEB.  
A Felugyelo Bizottsag t6mogatja és jovahagyja Budapest Feiv6ros IX. kerulet Ferencv6ros 

Onkormanyzata tulajdonaban 16/6 Ferencvarosi Park°Iasi Kft. FEV IX. Ferencvarosi 

Vagyonkezelo és Varosfejleszto Zrt - be torteno beolvadasat. 

Hatarozat: 	3 igen — egyhangu 

8./2015.04.16./FEB.  
A Felugyelo Bizotts6g tudomasul veszi, hogy a Tarsasag Ogyvezetoje Budapest Fovaros IX. 

kerulet Ferencvaros Onkormanyzata tulajdonaban leva Ferencvarosi Parkolasi Kft. FEV IX. 

Ferencvarosi Vagyonkezelo és Varosfejleszto Zrt - be torteno beolvadasara vonatkozo 

eloterjesztes tervezetenek elkeszfteseben kozremilkodik és ezt a Budapest Fovaros IX. 

kerulet Ferencvaros Onkormanyzata reszere megkiildi. 

A FelOgyelo Bizotts6g tudom6sul veszi tovabba, hogy Ferencvaros Onkorm6nyzatanak 

Kepviselo-testulete erre vonatkozo hatarozata alapjan a Tarsasag iigyvezetoje az ezzel az 

atalakulassal osszefuggo intezkedeseket megtegye. 

Hatarozat: 	3 igen — egyhangu 

Budapest, 2015. aprilis 16. 

. 

Keivari Akos 

Felugyelo Bizottsag elnoke 



HATAR OZAT KIVONAT 

Amely keszult a Ferencvarosi Parkolasi Kft. FelLigyelo Bizottsaganak 

2015. majus 14. 9 oratol tartott Liles jegyzokonyve alapjan 

A Feliigyeld Bizottsagi Liles helye: Ferencvarosi Parkolasi Kft. Bp. Lonyay u. 13./a 

Jelen vannak:  
Kovari Akos 

Cseri Balks 

Verthmuller Attila 

Laszay Janos 

Horta Gabor 

Kelemen Tarnas 

AmbrOzyne Papp Ildiko 

Falkay Laszlone 

FelLigyel_ bizottsagi elnok 

FelLigyel_ bizottsagi tag 

Felugyelo bizottsagi tag 

Ferencvarosi Parkolasi Kft. Ligyvezeto igazgatoja 

FEVIX. Zrt 

FEVIX. Zrt. 

Gazdasagi vezeto 

jegyzakonyvvezeto 

9./2015.05.14. /FEB 

A Felugyelo Bizottsag a napirendet az alabbiak szerint elfogadta 

Napirendi pontok 
1. Boza Istvan konyvvizsgalo szerzodesenek tovabbi 1 evre yak) meghosszabbitasa 

(szobeli eloterjesztes) 

2. Egyebek 

Hatarozat: 3 igen 

1. Napirend  

Boza Istvan konyvvizsgalo szerzodesenek tovabbi 1 evre vale) meghosszabbitasa 

10./2015.05.14./FEB.  

A Felugyelo Bizottsag a Ferencvarosi Parkolasi Kft. Ligyvezeto igazgatojanak eloterjesztesere, 

javasolja a Tulajdonos Kepviselo-testuletnek, hogy a Ferencvarosi Parkolasi Kft. kijelolt 

konyvvizsgalojanak (Boza Istvannak) szerzodeset 2015. jUnius 1461 2016. majus 31-ig 

hosszabbitsa meg. 

Hatarozat: 	3 igen - egyhangu 

Budapest, 2015. majus 14. 

Kovari Akos 

Felugyelo Bizottsag elnoke 

1 
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