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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-ei ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási 

együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a 
FEV IX. Zrt-vel történő  feladat ellátási megállapodás megkötésére 

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
    FEV IX. Zrt. 

 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2017. június 28-ai ülésén 
 GB 2017. június 28-ai ülésén 

 PEB 2017. június 28-ai ülésén 
 

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! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 3. pontja szerint 2013. január 1. napjától a 

Fővárosban a parkolás üzemeltetés ellátása a kerületi önkormányzatok, míg az Mötv. 23 (4) 

bekezdés 10. pontja értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, 

valamint a Főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása a Fővárosi 

Önkormányzat feladata. 

 

A kerületi önkormányzatok feladata a parkolási rendelet szerinti várakozási övezetek és 

várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhelyek területén a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában, kezelésében lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetésével, fenntartásával, 

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül különösen: 

 

a) Parkolás, üzemeltetői feladatok ellátása, 

b) Szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szükség 

szerinti módosítása vagy pótlása. 

c) A parkolási rendeletben előírt területeken parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése, 

fenntartása, 

d) A várakozási övezetek területen a parkolási rendeletben meghatározott díjfizetési 

feltételekkel történő várakozás ellenőrzése, 

e) A kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, különös tekintettel az ügyfelek 

tájékoztatása, a parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat 

üzemeltetése, 

f) A várakozási díjak és pótdíjak beszedése, 

 

Annak érdekében, hogy a törvényi változásra tekintettel a parkoltatás üzemeltetési feladatok 

ellátása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területeken is zökkenőmentesen 

történhessen, Önkormányzatunk 551/2012. (XII.14.) számú határozata alapján a Fővárosi 

Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, a kerület területén lévő, de a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületeire vonatkozóan a járművel várakozás 

biztosítására és az üzemeltetési feladatok ellátására. 

 

A parkolás üzemletetési feladatok ellátása során időközben az Együttműködési Megállapodás 

III. fejezetében rögzített költségtételeknek, valamint az elszámolás folyamatának 

felülvizsgálata vált szükségessé.  

 

A megállapodás módosításának részletes indokai: 

• A megállapodás hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok, valamint a kerületünkben 

a parkolás üzemeltetésben bekövetkező szervezeti változások, 

• A megállapodás 3. sz. mellékletében nevesített elszámolható közvetett költségek 

köre nagyon hiányos, ennek kiegészítése, bővítése szükséges. A közvetett költségek 

között a személyi jellegű-, és anyagjellegű ráfordítások jelentős része nem volt 

elszámolható, mivel nem volt nevesítve a megállapodásban.  

• A közvetlen bérköltségek, személyi jellegű kifizetések és járulékok esetében a havi, 

tételesen létszámra bontott könyvelés nem kivitelezhető olyan munkavállalók 

esetében, akik a kerületi és a fővárosi parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatban is látnak el 

feladatokat. Erre figyelemmel javasolt a mutatószámok alapján megállapítható 



összegek elszámolhatóságának lehetősége, amelyet az Együttműködési Megállapodás 

6. és 6.a számú melléklete tartalmaz. 

 

• Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. május 25-ei ülésén 155/2017. (V.25.) számú határozatával felkért arra, hogy 

Budapest Főváros Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetés feladatok ellátására 

vonatkozó, 2013. március 19. napján létrejött Együttműködési Megállapodás 

módosításánál a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló (Ernő,- illetve a 

Telepy utca) 37286/3, 37286/5, 37286/2 hrsz-ú közterületek Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata üzemeltetésébe való átvételét kezdeményezzem a 

járművel történő várakozás biztosítása céljából. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a kezdeményezést a Fővárosi Közgyűlés 

befogadta, azzal, hogy a 37286/3, 37286/5, 37286/2 helyrajzi számú területek vonatkozásában 

új parkolójegy-kiadó automata telepítésére nem került sor, erre tekintettel ezeken az 

ingatlanokon a parkolójegy-kiadó automata igényt Önkormányzatunk által a kerületi 

tulajdonú területeken lévő parkolójegy-kiadó automatái szolgálják ki, amely bevételeket a 

kerületi önkormányzat várakozási díj bevételétől elkülönítetten beszedni és nyilvántartani 

nem lehetséges, ezért az Együttműködési Megállapodás –szakértői vélemény alapján- a terület 

bevételét 95.000.- Ft + ÁFA/hó, az üzemeltetési feladatok költségét 80.000.- Ft ÁFA/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítása a szerződő felek egymás közötti 

elszámolhatóságának pontosítását, áttekinthetőbbé tételét biztosítja, amelyet egységes 

szerkezetben jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

A Fővárosi Közgyűlés a parkolás üzemeltetésre vonatkozó Együttműködési Megállapodás 

módosítását 2017. június 14-ei ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.  

 

Az Együttműködési Megállapodás módosításával összhangban Önkormányzatunk és a FEV 

IX. Zrt-vel ( Zrt.) közötti feladat-ellátási megállapodás megkötése is szükséges. 

A  Zrt. feladata, hogy a IX. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló közlekedési célú várakozási közterületeken parkolás-

üzemeltetetési feladatot lásson el. A Feladat-ellátási Megállapodás részletesen szabályozza a 

parkolás-üzemeltetés módját, feltételeit, valamint a pénzügyi elszámolás rendjét 

 

A Megállapodás tervezetét jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoltam. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2017. június 21. 

 

         dr. Bácskai János h. 

               polgármester 

         Kállay Gáborné s.k. 

         alpolgármester 

  



 

Határozati javaslatok 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzatával létrejött, a parkolás-üzemeltetési 

feladatok ellátására irányuló egységes szerkezetű Együttműködési Megállapodást a 

…./2017. számú  előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. jóváhagyja a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló FEV IX. Zrt-vel 

kötendő Feladat-ellátási Megállapodást a …./2017. számú  előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a polgármestert a Feladat-ellátási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. július 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


