SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása
Amely létrejött egyrészről Debreceni Közterület Felügyelet (székhelye: 4026 Debrecen,
Bem tér 14., képviselője: Lelesz György hivatalvezető), mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő)
Másrészről a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan
u. 39. 2/3., cégjegyzékszáma: 09-09-012141, adószáma: 14821527-2-09, számlavezető
pénzintézete: CIB Bank Zrt, számlaszáma: 10700141-47942707-51100005, képviselője:
Almási Lajos ügyvezető) mint Közreműködő ( a továbbiakban: Közreműködő)
között az alábbiak szerint:
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során figyelemmel
lesznek: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben (továbbiakban:
Kftv.), az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendeletben, a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a
továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és
eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendeltben, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium „a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek
elszállítására, valamit a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.
16.) IRM rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet), valamint jelen szerződés tárgyához
kapcsolódó valamennyi más jogszabályokban foglaltakra.
11. Ha a szabálytalanul elhelyezett jármű Üzemeltetője a kerékbilincs alkalmazása költségei
megfizetésének tényét a Megrendelő felé megfelelő dokumentum bemutatásával igazolja,
(átutalási postautalvány, befizetési pénztárbizonylat, készpénzfizetési nyugta) akkor a
Megrendelő diszpécsere utasítására a Közreműködő munkatársa az Üzemeltető
jelenlétében köteles a kerékbilincset a megfizetés tényének igazolásától számított
legrövidebb időn, de legkésőbb 2 órán belül leszerelni és a járművet Üzemeltető részére
birtokba adni.
13. A Megrendelő munkanapokon:
hétfőtől- péntekig: 07.30-16.00 óráig diszpécser szolgálatot, míg a Közreműködő a hét
minden napján 24 órás ügyeleti diszpécser szolgálatot tart fenn. Amennyiben az
Üzemeltető a Közreműködő diszpécser szolgálatához fordul közvetlenül, a 11. pontban
rögzített módú igazolások bemutatása esetén a járműről az üzemeltető jelenlétében a
kerékbilincset le kell szerelni és részére a járművet vissza kell szolgáltatni. A
Közreműködő ezen eseményt köteles dokumentálni.
16. A Megrendelő a közterület-felügyelő intézkedése alapján – a rendőrhatóság értesítése
mellett – kerékbilincs alkalmazása nélkül is elszállíthatja a szabálytalanul elhelyezett
járművet a KRESZ 59. § (1) bekezdés a) – e) pontjában meghatározott esetekben.
29. A szabálytalanul elhelyezett, elszállított járművet a Megrendelő a Közreműködő útján, az
Üzemeltető költségére tárolja. A jármű Üzemeltetője a kerékbilincs alkalmazásával járó és
az elszállítási költségeken kívül köteles megfizetni a jármű tárolásának őrzésének díját is,
mely az IRM rendelet melléklete alapján 1.200,- Ft/nap. A költségek az általános forgalmi
adó nem tartalmazzák.

37. Egy kerékbilincs fel- és leszereléséért fizetendő költség Közreműködőt megillető része %ban: a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására,
valamit a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM
rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek
mellékletében meghatározott költségek 40 %-a.
-

a járművek rögzítésének költsége: 11.500,- Ft

Egy gépjármű elszállításáért fizetendő költség Közreműködőt megillető része %-ban: a
kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamit a
felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a
kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek
mellékletében meghatározott költségek 60 %-a.
-

-

Személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint
segédmotoros kerékpár esetén: Ha a település lakosságszáma a 200.000 főt
meghaladja 20.000.-Ft
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1.
számú függelék II. pontjában meghatározott, az IRM rendelet mellékletének 1. a)
pontjában nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű, vagy ezek pótkocsija esetén az
IRM rendelet mellékletének 1. a) pontjában foglalt költség háromszorosa.

Az IRM rendelet 5. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott „intézkedés félbeszakítása,
vagy megszüntetése” esetén az üzemeltető által fizetett 50 %-os költségre is a szerződés
jelen pontjaiban rögzített %-os megoszlási arányt kell alkalmazni.
A költségek a forgalmi adót nem tartalmazzák.
38. Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban %-osan rögzített
vállalkozói díj mértékét a szerződés időtartama alatt nem növeli. Kivételt képez a
Közreműködő jelen pontban rögzített kötelezettségvállalása alól, amennyiben a
kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására,
valamit a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM
rendelet díjtétele módosul, vagy hatályon kívül helyezésre kerül. Ebben az esetben a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 303. §-ban meghatározott módon kell
eljárni.
48. A szabálytalanul elhelyezett jármű üzemeltetője a kerékbilincs közterület felügyelet
általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs
alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek mellékletében
meghatározott a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség megfizetése során az
alábbi lehetőségek közül választhat:
- a Megrendelő által kiadott készpénzátutalási megbízás (csekk) postahivatalban
történő befizetése,
- A Közreműködő Vágóhíd utcai telephelyén, a Megrendelő POS terminálján
hitelkártyával történő fizetés,
- Szabálytalan elhelyezés helyszínén telefonos bejelentésre, a Közreműködő
járműveibe szerelt POS terminálján hitelkártyával történő fizetés,
- Kivételes esetben a szabálytalan elhelyezés helyszínén készpénzben, nyugta
ellenében, amennyiben más fizetési mód nem lehetséges, a Közreműködő erre

-

feljogosított alkalmazottjánál, illetve a közterület-felügyelőnél van mód
készpénzfizetésre,
A Megrendelő székhelyén: 4026 Debrecen, Bem tér 14. I. emelet, ügyfélfogadási
időben (hétfőtől - csütörtökig 7.30 - 16.00, pénteken: 7.30 - 13.30-ig) történő
készpénzes és a Megrendelő POS terminálján hitelkártyás fizetés.

49. A szabálytalanul elhelyezett jármű üzemeltetője a kerékbilincs közterület felügyelet
általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs
alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek mellékletében
meghatározott a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség megfizetése során az
alábbi lehetőségek közül választhat:
- a Megrendelő által kiadott készpénzátutalási megbízás (csekk) postahivatalban
történő befizetése,
- A Közreműködő Vágóhíd utcai telephelyén, a Megrendelő POS terminálján
hitelkártyával történő fizetés,
- Szabálytalan elhelyezés helyszínén telefonos bejelentésre, a Közreműködő
járműveibe szerelt POS terminálján hitelkártyával történő fizetés (intézkedés
félbeszakítása esetén),
- Kivételes esetben a Közreműködő diszpécserközpontjában (Debrecen, Vágóhíd u.
10-12.) nyugta ellenében, amennyiben más fizetési mód nem lehetséges van mód
készpénzben történő fizetésre,
- A Megrendelő székhelyén: 4026 Debrecen, Bem tér 14. I. emelet, ügyfélfogadási
időben (hétfőtől - csütörtökig 7.30 - 16.00, pénteken: 7.30 - 13.30-ig) történő
készpénzes és a Megrendelő POS terminálján hitelkártyás fizetés.
A szerződés módosítása 2011. január 01-jén lép hatályba.
A szerződés többi része változatlan formában érvényes.
Debrecen, 2010. december 31.
…………………………………….
Megrendelő
Képviseletében
Lelesz György
hivatalvezető

……………………………………..
Közreműködő
Képviseletében
Almási Lajos
ügyvezető

