
       Iktató szám: 215/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

 
 
Tárgy:  Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a 

Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek 
üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás módosítására 

  
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Bánfi Réka, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2014. 12.17. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Enyedi Mária 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 (Mötv.) 23.§ 

(5) bekezdés 3. pontja szerint a parkolás üzemeltetés ellátása a kerületi önkormányzatok 

feladata, míg az Mötv. 23.§ (4) bekezdés 10. pont értelmében 2013. január 01. napjától a 

Fővárosi Önkormányzat feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, 

valamint a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása. Figyelemmel arra, 

hogy az Mötv. fent hivatkozott rendelkezései alapján a Fővárosi Önkormányzat nem láthat el 

parkolási feladatokat, határozatlan időre együttműködési megállapodás jött létre a Fővárosi 

Önkormányzat és a Ferencvárosi Önkormányzat között a főváros tulajdonában álló, de a 

Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetése 

tárgyában.   

Az együttműködési megállapodás alapján a parkolás üzemeltetési feladatokat a Ferencvárosi 

Önkormányzat – 2013. március 21-2014. december 31-ig terjedő időtartamra szóló Feladat-

ellátási megállapodás keretében – , a 100%-ban tulajdonában álló Ferencvárosi Parkolási Kft. 

útján látja el. 

 

A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében a Feladat-ellátási megállapodás hatályának 

módosítása szükséges. A módosítási javaslat alapján a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2016. 

december 31-ig látja el a fenti feladatokat. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot és a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2014. december 

 

       dr. Bácskai János s.k. 

          polgármester 

 

 

Melléklet: Feladat-ellátási megállapodás 1. számú módosítása 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a 

Parkolási Kft. között létrejött Feladat-ellátási megállapodás …./ 2014. számú előterjesztés 

mellékletét képező 1. számú módosítását és felkéri a Polgármestert annak aláírására 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

  



Feladat-ellátási Megállapodás 

1. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről   

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  
(székhely: 1092 Budapest Bakáts tér 14., képviseli: Dr. Bácskai János polgármester, a 

továbbiakban: IX. kerületi Önkormányzat),  

 

másrészről a  

Ferencvárosi Parkolási Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 22934064-2-43) 

képviseletében Lászay János ügyvezető , mint engedményező – a továbbiakban Kft., 

 

 

(IX. kerületi Önkormányzat és Kft. külön-külön említve Fél, együttesen Felek) között, az 

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 3. pontja szerint a „a kerületi önkormányzat 

feladata különösen a parkolás-üzemeltetés”, míg az Mötv. 23. § (4) bekezdés 10. 

pontja értelmében „a fővárosi önkormányzat feladata különösen a helyi közösségi 

közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás 

feltételrendszerének kialakítása”. Figyelemmel az Mötv. hivatkozott rendelkezéseire, 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) a 

Fővárosban parkolás-üzemeltetési feladatot 2013. január 1. napjától nem láthat el. 

Előbbiekre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat és a IX. kerületi Önkormányzat 

között, a IX. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló közúti várakozóhelyek üzemeltetése tárgyában 

határozatlan időre együttműködési megállapodás jött létre. Az együttműködési 

megállapodás hatályba lépésének napja 2013. 03.21. A megállapodásban rögzítésre 

került, hogy a IX. Kerületi Önkormányzat a parkolás-üzemeltetési feladatokat nem személyesen, 

hanem az Mötv. 16/A §-a szerinti szolgáltató útján látja. A IX. Kerületi Önkormányzat a feladatok 

ellátásával a 2013. március 20-án kelt Feladat-ellátási megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) keretében, 100%-os tulajdonában lévő Kft-t bízta meg. Tekintettel arra, hogy a 

Felek a Megállapodást 2013. március 21 - 2014.december 31-ig terjedő időre kötötték, a 

folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében szükséges a Megállapodás módosítása.  

 

2) Felek a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják. 

 

a) A Megállapodás V. 1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 1) Felek jelen Megállapodás határozott időre, 2013. március 21. napjától 2016. 

december 31-éig terjedő időre kötik azzal, hogy a Megállapodás hatályba lépésének 

feltétele a Fővárosi Önkormányzat és a IX. kerületi Önkormányzat közötti 

Együttműködési Megállapodás 2013.március 21. napjával történő hatályba lépése. „ 

 

b) A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 



 

3) A jelen Megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben Magyarország 

jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

4) Jelen Megállapodás módosítás öt (5) egymással teljesen megegyező eredeti példányban 

készült.  

 

5) Felek jelen Megállapodás módosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – 

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Budapest, ………………………………… 

 

 

………………………………………………….  

 …………………………………………….. 

Dr. Bácskai János          Lászay János 

polgármester         Ferencvárosi Parkolási Kft.  

        IX. kerületi Önkormányzat     

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………………………………… 

       Nyeste-Szabó Marianna 

       pénzügyi iroda vezetője 

 

 

 


