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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 Fővárosi Önkormányzat, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata 1999. július 12. napján alapította meg a 

Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-t (továbbiakban BÖP Kft.), amely elsősorban 

parkolási tevékenységet és az azzal összefüggő feladatokat látott el. 

A BÖP Kft.  fő tevékenységét 2011. április 01. napjával kezdődően már elsősorban a 2010. 

december 31.-ig keletkezett parkolási pótdíjak beszedésére, valamint a pótdíjakhoz 

kapcsolódó, egyéb jogcímen nyilvántartott kintlévőségeinek kezelésére orientálta, mely 

követeléskezelés mostanra kizárólagos profillá vált. 

A BÖP Kft. tevékenységének fő irányvonalát meghagyva, azonban annak tárgykörét bővítve, 

saját követeléskezelésén túl más gazdálkodó szervezetek követeléskezelésébe is be kíván 

kapcsolódni egy komplex követeléskezelésre vonatkozó szolgáltatási csomag  2013. első 

negyedévében történő elindításával.  

A cég tevékenységének változására tekintettel, a változások általi valós feladatokhoz igazodva 

indokolt a társaság nevének módosítása. A fentiek alapján javaslom a társaság új neveként 

elfogadni: 

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 

 

Egyúttal a BÖP Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervének benyújtásával kérem a Képviselő-

testületet annak megtárgyalásra, melyet az I. számú melléklet tartalmaz.  

Az üzleti terv és a névváltoztatás elfogadásáról a BÖP taggyűlése jogosult dönteni, azonban a 

Képviselő-testület állásfoglalásának ismertetésével kívánom tagi küldöttként a tulajdonosi 

oldalt képviselni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 
 
Budapest, 2013. február 26. 
                                
 
                                                                                                   Mezey István s.k. 
                                                                     
                   



 
Határozati javaslat 

 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. jelenlegi cégnevét Budapesti 
Önkormányzati Követeléskezelő Kft. nevére változtatja, és felkéri Mezey István képviselő 
urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlését a fenti döntésről 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2013. március 30. 
Felelős: Mezey István 
                                                   
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja a ……/2013. számú előterjesztés I. számú mellékletét képező,  
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét, és felkéri Mezey 
István képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlését a fenti 
döntésről tájékoztassa. 
 
 
Határid ő: 2013. március 30. 
Felelős: Mezey István 
 


