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Tisztelt Gazdasági Bizottság!
A Tisztelt Bizottság ülésén elhangzott kérésnek eleget téve az alábbiakban adunk tájékoztatást
a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekről. Jelen tájékoztató anyag a Pénzügyi
Irodával egyeztetetten készült.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevételei
A Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat területén parkoló autósok a parkolásért
fizetendő díjat az alábbi módokon rendezhetik:
 parkoló automatánál
o érmével
o parkoló-kártyával
 mobilparkolással
Parkoló-automata

1092-es költségvetési sor

Érmés bevétel
A parkoló automaták üzemeltetését a Fer-Park 2010 Kft., mint alvállalkozó végzi. Az
üzemeltetési feladat magában foglalja az automaták ürítését. Az érmék begyűjtését és
számlálását a Fer-Park 2010 Kft. végzi. Az érmék szállítására és újraszámlálására a G4S Kftvel kötöttünk szerződést.
A parkoló-automata bizonylatot ad az ügyfélnek. Ürítéskor a bevételről kiállított ellenőrző
szalag alapján ellenőrzésre kerül a bevétel összege. ÁFA-s számlaigény esetén – ami az
Ügyfélszolgálaton igényelhető – a leadott bizonylatok ellenében kiállításra kerül az igényelt
számla (a IX. ker. Önkormányzat nevében).
A parkoló-automatákból származó érmés bevételt a G4S befizeti a IX. ker. Önkormányzat
bankszámlájára (2016.01.01-től naponta).
Parkoló-kártyás bevétel
A parkoló-kártya szolgáltató (BLKF – Belvárosi Lipótvárosi Közterület Felügyelet) ad
számlát az ügyfélnek a kártya megvásárlásakor. A parkolási eseménykor az ügyfél nem
érmével, hanem a parkoló-kártyával fizet.
Ürítéskor a bevételről kiállított ellenőrző szalag alapján kimutatásra kerül a kártyás bevétel
összege, mely megküldésre került a BLKF részére.
A havi parkolási díjbevétel – tárgyhót követően – leszámlázásra került a BLKF-nek, aki a
számla összegét átutalja a FEV IX. Zrt. részére. Ugyanezen kimutatás alapján a IX. ker.
Önkormányzat számláz a FEV IX. Zrt-nek, aki a BLKF-től megkapott pénzt továbbutalja a
IX. ker. Önkormányzat részére.

Mobilparkolási bevétel

1092-es költségvetési sor

A parkolási eseményt az ügyfél mobil eszközével jelzi a mobilparkolási szolgáltató (Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. – (NMF Zrt.) vagy szerződéses partnere) felé. A mobilparkolási szolgáltató
számlázza le az ügyfélnek a parkolási díjtételt.
A NMF Zrt. kimutatást küld a havi bevételről, mely alapján a havi parkolási díjbevétel –
tárgyhót követően – leszámlázásra került a NMF Zrt-nek, ugyanezen kimutatás alapján a IX.
ker. Önkormányzat számláz a FEV IX. Zrt-nek. Az NMF Zrt. a bevétel összegét közvetlenül a
IX. ker. Önkormányzat bankszámlájára utalja.
Pótdíj és behajtási bevétel

1077-es költségvetési sor

A parkolási díjat nem fizető ügyfelek pótdíjfizetési kötelezettségről felszólítást kapnak. Ezt az
összeget befizethetik az adott határidőben (15 napon belül), vagy azt követően emelt
összegben.
A pótdíjat meg nem fizető ügyfelek tartozásai a követeléskezelés (peres és nem peres eljárás –
fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, per, végrehajtás) költségeivel (ügyviteli és ügyvédi
díjak, illetékek, végrehajtói költségek stb.) növelten kerülnek behajtásra.
A befizetés történhet csekken (postai készpénz-átutalási megbízáson), vagy készpénzben az
ügyfélszolgálaton (a IX. ker. Önkormányzat kihelyezett pénzbeszedő helyén), illetve banki
átutalással.
A postai csekken feladott pénzek, illetve átutalt összegek a IX. ker. Önkormányzat
bankszámláin (parkolás bevételi és behajtási) kerülnek jóváírásra. Az ügyfélszolgálati
pénzbeszedő helyen befizetett összegek időszakonként (hetente 2-3 alkalommal) befizetésre
kerülnek a IX. ker. Önkormányzat bankszámlájára.
Kerékbilincs bevétel

1082-es költségvetési sor

Társaságunk a kerékbilincselési közreműködői tevékenységét a Fer-Park 2010. Kft.
alvállalkozó bevonásával végzi.
Ennek megfelelően a Fer-Park 2010 Kft. beszedi a IX. ker. Önkormányzat nevében a
kerékbilincs leszerelésével kapcsolatos díjakat. Az ügyfelek részére bankkártyás fizetési
lehetőség is biztosított. A bankkártyával fizetett összegek havonta kerülnek átutalásra a IX.
ker. Önkormányzat számlájára.
A kerékbilincselési események tételes kimutatása folyamatosan megküldésre kerül a FEV IX.
Zrt. Parkolási Divíziója részére, mely alapján egyeztethető a bevétel összege.
A kerékbilincselés leszereléséért járó, készpénzben fizetett díj 3-5 naponta kerül befizetésre a
IX. ker. Önkormányzat számlájára.
Parkolási engedély bevétel

1092-es költségvetési sor

Társaságunk végzi a parkolási engedélyek kiadásának feladatát, melynek kapcsán az
engedélyekkel kapcsolatos bevételek az önkormányzati alszámlára kerülnek befizetésre. Az

engedélyek díjbefizetése történhet csekken, átutalással és készpénzben. Az ügyfelek részére
az engedélyek költségtérítési összegéről az ügyfélszolgálat (a IX. ker. Önkormányzat
nevében) kiállítja a számlát.
A tájékoztatóban leírtakat az előterjesztés mellékletét képező folyamatábra is szemlélteti.
Kérem, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.
Budapest, 2016. június 23.
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