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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. december 21-én az alábbi 428/2017. (XII.21.) számú határozatot hozta:
„Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő
és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese hozzájárul, hogy a FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási
Kft. jogutódja) folytasson tárgyalásokat a FER-PARK 2010 Kft.-vel a „Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt
várakozóhelyek működtetése” tárgyban 2010. december 17-én megkötött Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről, és a megállapodás tervezetét terjessze elő a Képviselő-testület 2018. januári
ülésére.”.
A határozatnak megfelelően a FEV IX. Zrt. haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket a FER-PARK 2010
Kft. által kezdeményezett közös megegyezéssel történő szerződésmegszüntetés kérdésében. A tárgyalások
során a FEV IX. Zrt. munkatársai arra törekedtek, hogy a szerződés lezárásával összefüggésben a kerületben
működő parkolás közszolgáltatási feladatok ellátása folyamatos legyen, illetve hogy a teljesítésbe jelenleg
bevont alvállalkozó illetve a feladatellátásban a jövőben szerepet vállalók között az átadás-átvétel
zökkenőmentesen történjen.
A már említett parkolásüzemeltetési feladatok folyamatos ellátása érdekében célszerű, a FER-PARK 2010
Kft. tulajdonában álló a parkolási rendszer működtetéséhez szükséges technikai eszközök átvétele. Ezen
eszközök értékének pontos megállapításához külső szakértők bevonása szükséges.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt
várakozóhelyek működtetésébe bevonni kívánt alvállalkozó(k) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítés alatt áll. Fontos kiemelni, hogy a pályázati kiírást össze kívánjuk hangolni a FER-PARK 2010
Kft-vel megkötendő közös megegyezéssel történő megállapodás megszűntetéssel.
Jelenleg a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása és a műszaki tartalom összeállítása
folyik.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2018. január 22.
dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese hozzájárul ahhoz, hogy a FER-PARK 2010 Kft.-vel a „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban 2010. december 17-én megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése az alábbi feltételek rögzítésével történjen, és felkéri a FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt –t, hogy a végleges megállapodás tervezetét terjessze elő a
Képviselő-testület 2018. februári ülésére:
 a felek közös megegyezés útján megszüntetik a fent írt vállalkozási szerződést, mégpedig
akként, hogy a vállalkozási szerződés megszűnésének időpontja a Megrendelő által újonnan
lefolytatandó közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés
aláírásától számított második naptári hónap utolsó napja.
 a felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a vállalkozási szerződés megszűnésének
időpontjáig köteles a vállalkozási szerződésben írt kötelezettségeit szerződésszerűen
teljesíteni, és a vállalkozási szerződés, valamint annak módosításai szerinti szolgáltatásokat
folyamatosan, zökkenőmentesen, a szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak, valamint a
Megrendelő érdekeinek megfelelően nyújtani.
 a Szolgáltató a vállalkozási szerződés megállapodás szerinti megszűnése esetére vállalja, hogy
a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő szerződés aláírásától számított
második naptári hónap utolsó napjáig a vállalkozási szerződés szerinti szolgáltatások
folyamatos nyújtása mellett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével és a
Megrendelővel abban is együttműködik, hogy a nyertes ajánlattevő zökkenőmentesen, a
parkolási szolgáltatások folyamatossága mellett tudjon a Szolgáltató helyébe lépni.
 a FER-PARK 2010 Kft. tulajdonában álló, a parkolási rendszer működtetéséhez szükséges
technikai eszközök Megrendelő által átvételre kerülnek, és ennek során az ellenértéket úgy
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kell megállapítani, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a jelenleg hatályos
parkolásüzemeltetési tárgyú vállalkozási szerződésben megállapított havi szolgáltatási díj
kétszeresét.
Határidő: a képviselő-testület 2018. februári rendes ülése
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, Vörös Attila elnök-vezérigazgató
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