SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Kerékbilincs fel- és leszerelésére, járművek elszállítására és visszaszolgáltatására
valamint állagmegóvására és őrzésére
amely létrejött egyrészről a:
Debreceni Közterület-felügyelet, mint Megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)
Székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
Adószám: 15460008-2-09
KSH szám: 15460008 8412 322 09
Bankszámlaszám: 11738006-15460008-00000000
Képviseli: Lelesz György hivatalvezető
másrészről a:
Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt., mint Közreműködő
(a továbbiakban: Közreműködő)
Székhely: 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. 2/3.
Adószám: 14821527-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-012141
Bankszámlaszám: 10700141-47942707-51100005
Képviseli: Almási Lajos ügyvezető
(a továbbiakban: együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbiak
szerint:

ELŐZMÉNYEK
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által kiírt közösségi
értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Az ajánlati
felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S 34-049917 (2009. február 19.)
hivatkozási számon és tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben KÉ2541/2009. (2009. február 23.) hivatkozási számon jelent meg. A megrendelői
követelmények az ajánlati felhívásban és tervdokumentációban kerültek
meghatározásra, a szolgáltatás feltételeit az ajánlat tartalmazza, így azok, valamint
jelen szerződés egységes egészet képeznek.
2. A Megrendelő a feladatellátás végrehajtása érdekében döntött a közbeszerzési eljárás
kiírásáról „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási határán
belül található minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre kerékbilincs
fel- és leszerelése, járművek elszállítása és visszaszolgáltatása, valamint
állagmegóvása és őrzése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként
a Megrendelő bíráló bizottsága a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt.-t jelölte
meg.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során figyelemmel
lesznek: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben (a
továbbiakban: Kftv.), az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.)
kormányrendeletben, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyelői
intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM
rendeletben, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a kerékbilincs
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.) rendeletében,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „a kerékbilincs közterület-felügyelet
általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben, valamint jelen
szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi más jogszabályokban foglaltakra.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4. Megrendelő megrendeli, Közreműködő elvállalja a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának közigazgatási határán belül található minden közterületen
szabálytalanul elhelyezett járművekre kerékbilincs fel- és leszerelését, járművek
elszállítását és visszaszolgáltatását, valamint állagmegóvását és őrzését kivéve a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az üzemképtelen járművek
közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendelete 3. § b), c)
d) pontjában meghatározott üzemképtelen járműveket, roncs járműveket és
elhagyott járműveket.

A SZERZŐDÉS TARTALMA
Kerékbilincs fel- és leszerelése
5. A Ktftv. 20. §-a alapján:
(1) „Ha közterületen szabálytalanul elhelyezett, illetve a korlátozott várakozási
övezetben díjfizetés nélkül várakozó jármű balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat
nem akadályozza, rögzítésére – a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig – a
felügyelő az önkormányzat rendelete alapján kerékbilincset alkalmazhat.”
(2) „A jármű rögzítésekor a felügyelőnek a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek
elszállításával kapcsolatos önkormányzati rendelet szerint kell eljárnia. A
járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a
felügyelőséget nem terheli kártalanítási kötelezettség. A kerékbilincs alkalmazásának
költsége a jármű tulajdonosát (üzemben tartóját, használóját) terheli.”
6. A kerékbilincs fel- és leszereléséhez a közterület-felügyelet Közreműködőt: a
közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott nyertes ajánlattevőt, a jelen szerződésben
félként megnevezett Közreműködőt veszi igénybe.
7. A Közreműködő a kerékbilincs felhelyezését csak az intézkedő közterület-felügyelő
jelenlétében, leszerelését – a felügyelő előzetes intézkedése alapján – a felügyelő
jelenléte nélkül is végezheti. A Közreműködő a kerékbilincs alkalmazása során úgy
köteles eljárni, hogy az érintett járművet károsodás vagy sérülés ne érje.
Bizonyíthatóan a kerékbilincs felrakása, illetve levétele során a járműben keletkezett

kár a Közreműködőt terheli. A Megrendelőt, illetve a közterület-felügyelet
munkatársát a jogszerű intézkedésből kifolyólag kártalanítási kötelezettség nem
terheli.
8. A kerékbilincs fel- és leszerelésekor keletkező esetleges károkért a felelősséget, illetve
a kerékbilincs megrongálódásának, eltulajdonításának a kockázatát a Közreműködő
viseli. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő munkatársai a kerékbilincs fel- és
leszerelése során a járműhöz nem érnek hozzá, az esetleges sérülésekért, károkért a
felelősség a Közreműködőt terheli.
9. Az intézkedő közterület-felügyelőnek a kerékbilincs járművön történő alkalmazása
során a járműnek arra az ajtajára, amelyen keresztül a jármű vezetője a kormánykerék
mögé ülhet, illetőleg ha ez nem lehetséges, jól látható módon a járműre a kerékbilincs
felszerelésének tényére figyelmeztető matricát kell elhelyezni. A matrica tartalmazza
az intézkedés időpontját, az intézkedő szerv nevét, elérhetőségét.
10. A jármű rögzítésekor, a jármű szélvédőjére tájékoztatást kell elhelyezni, a tájékoztatás
tartalmazza:
-

-

a jármű rögzítését elrendelő Felügyelet megnevezését, székhelyét és
telefonszámát, Közreműködő esetén annak a szervezetnek a nevét, a címét, és a
telefonszámát, ahol az intézkedés megszüntetése kezdeményezhető, illetve, ahol az
eljárással kapcsolatban tájékoztatás kérhető;
az intézkedés időpontját;
az intézkedés okát a jogalap megjelölésével;
figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése előtt a jármű sérülés nélkül nem
helyezhető üzembe;
a kerékbilincs alkalmazásának költségét, továbbá befizetésének és igazolásának
módját;
figyelmeztetést, hogy a jármű rögzítése csak a kerékbilincs alkalmazása
költségének megfizetése után szüntethető meg;
a gépjármű elszállítására és értékesíthetőségére történő figyelmeztetést. A
tájékoztatást külföldi rendszámú jármű esetén angol, német, orosz, szlovák és
román nyelven is el kell helyezni.

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.
12. A szabálytalanul elhelyezett járműre a kerékbilincs felszerelésére irányuló intézkedést
félbe kell szakítani, ha az intézkedés még nem fejeződött be - azaz a kerékbilincset a
járműre még nem rakták fel - és a járműhöz visszaérkező Üzemeltető azt kéri, továbbá
a kerékbilincselés költségének 50%-át megtéríti, valamint a szabálytalan elhelyezést
megszünteti. A járművet ilyen esetekben vissza kell adni az Üzemeltetőnek. Nem
lehet azonban a félbeszakításra vonatkozó szabályokat alkalmazni akkor, ha a
közterület-felügyelői intézkedés befejeződött, azaz a Közreműködő a kerékbilincs
felszerelését elvégezte. Egyéb esetekben a 20. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

13. A Megrendelő munkanapokon:
- hétfőnként:
08:00 - 16:00 óráig
- keddenként:
08:00 - 16:00 óráig
- szerdánként:
08:00 - 16:00 óráig
- csütörtökönként:
08:00 – 18:00 óráig
- péntekenként:
08:00 – 14:00 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.
14. A Megrendelő feladata a kerékbilincs fel- és leszerelésével kapcsolatos szakmai
szabályozás elkészítése, valamint a kerékbilincs felszerelésével és az elszállítással
kapcsolatos dokumentálás (jegyzőkönyv felvétele), a panaszok, kérelmek kezelése. A
Közreműködő feladata a kerékbilincs leszerelésével és a gépjármű
visszaszolgáltatásával kapcsolatos dokumentálás (jegyzőkönyv felvétele).
A járművek elszállítása és visszaadása
15. Ha a jármű Üzemeltetője a kerékbilincs alkalmazásától számított 72 órán belül nem
kéri a jármű rögzítésének megszüntetését, a Megrendelő a szabálytalan elhelyezés
megszüntetése érdekében megfelelően őrzött tárolóhelyre szállíttatja.
16. A Megrendelő - a rendőrhatóság értesítése mellett - a közterület-felügyelő intézkedése
alapján - kerékbilincs alkalmazása nélkül is elszálíttathatja a szabálytalanul elhelyezett
járművet a KRESZ 15. § (9) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében, 40. § (1)-(3) és
(5), valamint (8) bekezdésének b) és c) pontjában, illetőleg az 59. § (1) bekezdésének
c)-e) pontjában meghatározott esetekben.
17. Nem lehet a kerékbilincset felszerelni, - a közterület-felügyelő intézkedése alapján elszállítás azonban alkalmazható: a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű, a
tűzoltási felvonulási útvonalon álló jármű, a közúti forgalom biztonságát vagy a
közbiztonságot veszélyeztető jármű esetében.
18. Sem kerékbilincs, sem pedig elszállítás nem alkalmazható a megkülönböztető fény- és
hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű, a Magyar Honvédség, és a
rendvédelmi szervek azonosító jelzéssel ellátott gépjárműve, a diplomáciai és konzuli
képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján
kiváltságokat és mentességet élvező tagjai és családtagjai megkülönböztető
rendszámmal ellátott járműve, a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű,
háziorvosi szolgálat és sürgősségi orvosi szolgálat ellátására utaló, arra rendszeresített
engedéllyel ellátott jármű esetén.
19. Az elszállításról a Megrendelő a jelen szerződésben félként megnevezett
Közreműködő igénybevételével gondoskodik. A Közreműködő és a Megrendelő
munkatársai közösen látják el a járőrszolgálatot. A Közreműködő a szabálytalanul
elhelyezett jármű elszállítása esetén a szállító járműre történő felrakodást, illetőleg a
vontató járműhöz való rögzítést csak az intézkedő közterület-felügyelő jelenlétében, a

tárolóhelyre szállított jármű visszaadását – a Megrendelő előzetes intézkedése
(értesítése) alapján – a közterület-felügyelő jelenléte nélkül is végezheti.
20. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közterület-felügyelői intézkedés a jármű elszállítása
esetén – a Közreműködő részére a jármű elszállítására vonatkozóan tett értesítéssel
kezdődik. Az intézkedést (elszállítást) félbe kell szakítani, ha a járműhöz visszaérkező
Üzemeltető azt kéri, és amennyiben már intézkedés történt a jármű elszállítása iránt, a
bilincselés teljes költségét, és az elszállítás költségének 50%-át, vagy a fentebb
említettek alapján a KRESZ-ben meghatározott azon esetekben, amikor a
rendőrhatóság értesítése mellett kerékbilincs alkalmazása nélkül is elszállítható a
szabálytalanul elhelyezett jármű –, az elszállítás költségének 50%-át megtéríti,
valamint a szabálytalan elhelyezést ezt követően megszünteti. A járművet ilyen
esetekben vissza kell szolgáltatni az Üzemeltetőnek. Nem lehet azonban a
félbeszakításra vonatkozó szabályokat alkalmazni akkor, ha a közterület-felügyelői
intézkedés befejeződött, azaz a Közreműködő a kerékbilincs felszerelését elvégezte,
illetve elszállításnál az elszállító jármű a szabálytalanul elhelyezett járművel a
helyszínről elindult.
21. Az elszállítás során a Közreműködő úgy köteles eljárni, hogy a járműben sérülés, vagy
egyéb károsodás ne keletkezzen. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő munkatársai az
elszállítás során a járműhöz nem érnek hozzá, az esetleges sérülésekért, károkért a
felelősség a Közreműködőt terheli. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán
keletkezett kárért a Megrendelőt, valamint a Közreműködőt nem terheli kártalanítási
kötelezettség.
22. A szabálytalanul elhelyezett, kerékbilincselt jármű csak a helyszínen készített
fényképfelvétel-sorozat, videofelvétel és írásbeli jegyzőkönyv felvétele után
szállítható el a helyszínről. A Megrendelő által készítendő jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell:
-

-

a szabálytalanul elhelyezett kerékbilincselt jármű elszállítását elrendelő
Megrendelő megnevezését, székhelyét, és telefonszámát, ahol a jármű kiváltása
érdekében intézkedés kezdeményezhető;
az elszállított járművek számára fenntartott tárolóhely címét és telefonszámát;
az elszállítás időpontját;
a jármű elszállítás előtti helyét;
a jármű rendszámát, valamint gyártmányát, típusát, színét, és külföldi jármű esetén
államjelzését;
a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és meghibásodását;
az intézkedő közterület-felügyelő által a lezáratlanul talált szabálytalanul
elhelyezett, kerékbilincselt járműben található ingóságok jegyzékét;
az elszállítás okát a jogalap megjelölésével;
az elszállítás várható költségét, továbbá befizetésének és igazolásának módját;
továbbá tájékoztatást arról, hogy a fentieken túl törvényi feltétel fennállása esetén
helyszíni bírság kiszabására is sor került-e.

23. Az elszállítás iránt tett intézkedést követően a Megrendelő köteles a kerékbilincselt
jármű Üzemeltetője személyének megállapítása érdekében intézkedni. A
szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítási feladatainak végrehajtása céljából a
Megrendelő jogosult az Üzemeltető személyes adatainak az országos
járműnyilvántartásból történő átvételére, kezelésére a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben meghatározott módon.

24. Ha az Üzemeltető kiléte megállapítható a Megrendelő köteles haladéktalanul írásbeli
felszólítást kiadni a fent említett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével, annak
érdekében, hogy az Üzemeltető a fizetési kötelezettségét teljesítse, az elszállított
járművet vegye birtokba, és azt 30 napon belül szállítsa el. Az Üzemeltetőt a
felszólításban figyelmeztetni kell, hogy a járművet a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a
kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.)
rendeletében foglalt feltételek szerint értékesíthetik, és fel kell hívni az Üzemeltető
személyében időközben bekövetkezett adatok esetleges változásának három
munkanapon belül történő bejelentésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása miatti kártérítési felelősség azt terheli, aki az adatszolgáltatást
elmulasztotta. A felszólítást a tértivevényes küldemények kézbesítésére vonatkozó
szabályok szerint kell megküldeni.
25. Külföldi rendszámtáblával ellátott jármű elszállítása esetén a külföldi Üzemeltető
adatait a járműnyilvántartást vezető központi szerv útján a fenti jegyzőkönyv egy
példányának megküldésével annak az államnak az illetékes hatóságától kell a
Megrendelőnek beszerezni, ahol a járművet forgalomba helyezték.
26. A Megrendelő köteles a külföldi rendszámú, külföldi államjelzésű szabálytalanul
elhelyezett jármű elszállításáról és visszaszolgáltatásáról értesíteni a vám- és
pénzügyőrség elszállítás helye szerint illetékes szervét.
27. A Megrendelő a szabálytalanul elhelyezett, kerékbilincselt járművek elszállításáról az
illetékes rendőr-főkapitányságot haladéktalanul értesíti. A közterület-felügyelő az
intézkedésről napi jelentést készít a Megrendelő részére. A Megrendelő a
szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása esetén legkésőbb a napi jelentés
készítésével egyidőben ellenőrizni köteles, hogy a járművet nem körözik-e, továbbá
gondoskodni köteles arról, hogy a rendőrség részéről a körözési nyilvántartásban
történő ellenőrzés megtörténjen. A Megrendelő az e pontban foglaltakról a jármű
Üzemeltetőjét is értesíteni köteles.
28. Az igazságügyi és rendészeti szervek (Bíróság, Ügyészség, Rendőrség, Vám- és
pénzügyőrség, stb.) által körözött és lefoglalt szabálytalanul elhelyezett jármű esetén,
a Szerződő Felek a felmerülő költségeiket saját maguk viselik.
A jármű tárolása, őrzése, visszaadása, állagmegóvása, értékesítése
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 2.000,- Ft/nap. A költségek az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.
30. A Közreműködő köteles az elszállított járművet a felelős őrzés szabályai szerint 3
hónapig őrizni. A Közreműködő kötelezettsége, hogy a járművet az Üzemeltető
költségére és veszélyére a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével őrizze
mindaddig, de legfeljebb 3 hónapig, amíg azt az Üzemeltető át nem veszi. A
Közreműködő kötelezettsége kiterjed minden olyan intézkedésre, amely a jármű
fenntartásához és károsodástól való megóvásához szükséges.

31. Az őrzés, tárolás helye a Közreműködő által bérelt, és a Közreműködő által
megfelelően őrzött, a tevékenység végzéséhez a megfelelő engedélyekkel rendelkező
telephelye, illetve egyben az itt lévő diszpécseri irodája. Ha az Üzemeltető az
elszállítás és a tárolás, őrzés díját a Közreműködő részére befizeti, vagy a költségek
megfizetését például a befizetést igazoló feladóvevény bemutatásával, a
Megrendelőtől származó a befizetésre vonatkozó írásbeli igazolással, számlával
igazolja, a Közreműködő köteles a járművet, illetve az abban található tárgyakat az
Üzemeltetőnek átadni, visszaadni.
32. Amennyiben az elszállított jármű Üzemeltetője nem állapítható meg, vagy az ismert
Üzemeltető a felszólítás ellenére az elszállítás napjától számított 3 hónap időtartamon
túl sem jelentkezik és a késedelmet nem menti ki, valamint a járművet nem váltja ki, a
Közreműködő jogosult a járművet, és az abban lévő tárgyakat a Megrendelő értesítését
követően közjegyző jelenlétében nyilvános árverésen értékesíteni. A Közreműködő
köteles az árverés helyéről, idejéről, az árverésre kerülő járműről, annak becsértékéről
az árverést megelőző 15 nappal hirdetést közzé tenni legalább egy helyi lapban, illetve
a www.debrecen.hu internetes portálon.
33. Ha az értékesítésből befolyt összeg nem fedezi a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a
kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.)
Ör. rendeletében felsorolt költségeket, a Közreműködőt csak az árverésből befolyt
összeg illeti meg. Az Üzemeltető jogosult – amennyiben tulajdonjogát vagy
üzembentartói jogosultságát hitelt érdemlően igazolja – a polgári jog szerinti elévülési
időn belül az értékesítésből befolyt, költségekkel csökkentett kamatmentes összegre
igényét érvényesíteni. Amennyiben a jármű értéke a felmerült költségeket nem
fedezte, a jogosult (Üzemeltető) különbözet fizetésére nem kötelezhető.
34. Az első árverésen el nem adott járművet második árverésen kell értékesíteni. A
Közreműködő köteles a második árverést az első árveréstől számított 3 hónapon belül
kitűzni. A második árverésen el nem adott jármű értékesítés céljából a használt
autókereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdálkodó szervezet részére
ellenérték fejében átadható.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
35. A Szerződő Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződés megkötésétől – azaz
a mindkét Fél általi aláírástól – számított 60 hónap időtartamra kötik meg.

A KÖZREMŰKÖDŐ DÍJAZÁSA
36. A szerződésben előírt feladatok végrehajtása a Szerződő Felektől költségráfordítást
követel. A szerződésben a teljesítés során használt szállítójárművek fenntartásaüzemeltetése, kerékbilincsek biztosítása, ügyeleti szolgálat biztosítása, a kerékbilincs
fel- és leszerelését, illetve az elszállítást végző munkatársakra vonatkozó bérjellegű és
egyéb kiadások, és az ehhez kapcsolódó technikai infrastruktúra biztosítása
Közreműködőt terhelik, míg Megrendelő biztosítja a közterület-felügyelő

munkatársakat, ellátja az irányítási és saját vonatkozásában releváns – diszpécser
szolgálatot.
A JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ KÖZREMŰKÖDŐI
TEVÉKENYSÉGEK VÁLLALKOZÓI DÍJA
37. Egy kerékbilincs fel- és leszereléséért fizetendő költség Közreműködőt megillető része
%-ban: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a szabálytalanul
elhelyezett járművek elszállításával és a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 52/2008. (XII.22.) Ör. rendelete 9. § (1) bekezdésében
meghatározott költségek 40%-a.
(Rendelet szerinti díjtételek: a felszereléstől számított
- 24 órán belül történő fizetés esetén 16.000,- Ft,
- 24 órát meghaladó, de 48 órán belül történő fizetés esetén 20.000,- Ft,
- 48 órán túl történő fizetés esetén 30.000,- Ft.)
Egy gépjármű elszállításáért fizetendő költség Közreműködőt megillető része %-ban:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a szabálytalanul elhelyezett
járművek elszállításával és a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 52/2008. (XII.22.) Ör. rendelete 9. § (2) bekezdésében
meghatározott költségek 60%-a.
(Elszállítás költsége:
- motorkerékpár esetén 10.000,- Ft,
- személygépjármű és minden egyéb 2,5 t össztömeg alatti jármű esetén 20.000,- Ft,
- 2,5 tonna össztömeget meghaladó jármű esetén 30.000,- Ft.)
A rendelet 9. § (5) bekezdésében meghatározott „intézkedés félbeszakítása” estén az
üzemeltető által fizetett 50 %-os költségre is a szerződés jelen pontjában 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
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja vagy visszavonja az 52/2008.
(XII. 22.) Ör. rendeletének 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt díjtételeket. Ebben az
esetben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 303. §-ban meghatározott
módon kell eljárni.

A KÖZREMŰKÖDŐ TELEPHELYE, IRODÁJA
39. A Közreműködő a szolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában köteles bérleti
szerződést kötni Megrendelővel a Megrendelő tulajdonában lévő, Debrecen, Vágóhíd
utcai telephely (HRSZ.: 10 011, címe: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.) bérlésére. A
telephely 1000 m2-es, a bérleti díj mértéke nettó 200,- Ft/hó/m2. A Közreműködő a
havi bérleti díjat a szerződés megkötésétől számítva köteles folyamatosan fizetni,
legkésőbb a tárgyhót követő 10. napig. A bérleti szerződést határozott időre, a bérleti
szerződés megkötésétől – azaz annak a mindkét Fél általi aláírásától számított 60
hónapi időtartamra kötik meg. Amennyiben a bérleti díj fizetése során 60 napot
meghaladó késedelem áll fenn, a Megrendelő jogosult mind a bérleti szerződés, mind
pedig a szolgáltatási szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A
bérelt 1000 m2-es terület más irányú hasznosításához a Megrendelő azzal a feltétellel

járul hozzá, hogy azzal a Közreműködő a szerződés alapját képező tárolást és felelős
őrzést nem akadályozhatja. Az egyéb irányú hasznosításból befolyt díj a
Közreműködőt illeti meg.
40. A Közreműködő a szolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában köteles bérleti
szerződést kötni Megrendelővel a Megrendelő tulajdonát képező, Debrecen, Vágóhíd
utcai telephelyen lévő 37 m2-es iroda (2 iroda helyiség, WC, zuhanyzó) bérlésére,
amelyet a teljes körű ügyintézésre alkalmas kirendeltségként köteles működtetni,
valamint folyamatos 24 órás ügyeleti diszpécser szolgálatot köteles fenntartani. A
bérleti díj mértéke nettó 2.100,- Ft/hó/m2 + igénybevett alapterületre vetített rezsi
költség (a felszerelt almérők által rögzített fogyasztás szerint). A Közreműködő a
havi bérleti díjat a szerződés megkötésétől számítva köteles folyamatosan fizetni,
legkésőbb a tárgyhót követő 10. napig. A bérleti szerződést határozott időre, a bérleti
szerződés megkötéstől – azaz annak mindkét Fél általi aláírásától - számított 60
hónapi időtartamra kötik meg. Amennyiben a bérleti díj fizetése során 60 napot
meghaladó késedelem áll fenn, a Megrendelő jogosult mind a bérleti szerződés, mind
pedig a szolgáltatási szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére.
41. Közreműködő köteles a fent említett bérelt telephelyen és irodában a teljes körű
ügyintézésre alkalmas kirendeltséget működtetni, valamint – a hét minden napján – 24
órás diszpécserszolgálatot fenntartani.
42. Közreműködő köteles a fent említett bérelt telephely, illetve irodahelyiség folyamatos
őrzés-védelméről gondoskodni. A járművek tárolásából eredő költségek, valamint az
abból származó bevételek a Közreműködőt terhelik, illetve illetik meg.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A szerződő felek közötti elszámolás módja
43. A tételes kerékbilincsenkénti elszámolás a Szerződő Felek között havonta történik. A
Közreműködő jogosult számlát benyújtani legkésőbb a tárgyhót követő 15. napig.
Megrendelő a számlát a teljesítéstől számított 30 nap fizetési határidővel átutalással
egyenlíti ki, előleget nem biztosít.
44. A kerékbilincs alkalmazásáért és elszállításáért – közterületen szabálytalanul
elhelyezett gépjármű Üzembentartója által – fizetendő költség összege a
Megrendelőhöz folyik be. A Megrendelő az alkalmazott kerékbilincselések számáról
és a járművek elszállításáról kimutatást készít, melyet minden hónap 10. napjáig
megküld a Közreműködőnek. A Közreműködő az elszámolást ellenőrzi és
amennyiben azt rendben lévőnek találja, kiállítja a számlát, amelyet megküld a
Megrendelőnek, aki 30 nap fizetési határidőn belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
45. Amennyiben a Megrendelő az előző pontban meghatározott összeget az ott
meghatározott időpontig nem utalja át Közreműködő számlájára, a késedelem
időtartamára a Közreműködő jogosult évi 20%-os késedelmi kamat felszámolására.
46. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre
tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett jogszabályhely hatálya alá tartozó
havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetében a

Közreműködő által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, mellyel Közreműködő igazolja, hogy az
állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Nem
szükséges a fenti nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, ha a Közreműködő a
kifizetés
időpontjában
szerepel
az
APEH
honlapján
megtekinthető:
„Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában”. A Megrendelő mindaddig
visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A §-a szerint előírt igazolásokat a
Közreműködő meg nem küldi. A szerződés FIZETÉSI FELTÉTELEK, A
SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS MÓDJA részében
meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi
melléklete, így az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került.
47. A Szerződő Felek közötti készpénzes fizetés elszámolási módja. Amennyiben a
Közreműködő részére az Üzemeltető felől a szerződésből eredően bármilyen készpénz
fizetés történik, - kivéve gépjármű tárolási díj - Megrendelő felé, a fizetést követő
munkanapon a Közreműködő tételesen elszámolni köteles. A Közreműködő a
készpénzt a Megrendelő pénztárába köteles befizetni.
A szabálytalanul elhelyezett jármű Üzemeltetője általi fizetési módok
48. A szabálytalanul elhelyezett jármű Üzemeltetője a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a
kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII.22.) Ör.
rendelete 9. §-ban meghatározott a kerékbilincs alkalmazásáért, fizetendő költség
megfizetése során az alábbi lehetőségek közül választhat:
-

-

a Megrendelő által kiadott készpénz-átutalási megbízás (csekk) postahivatalban
történő befizetése,
a Közreműködő Vágóhíd utcai telephelyén a Megrendelő POS terminálján
hitelkártyával történő fizetés,
a 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, nyugta ellenében,
Megrendelő székhelyén: 4026 Bem tér 14. I. emelet, ügyfélfogadási időben
(hétfőtől-szerdáig: 08:00 – 16:00 óráig, csütörtökön: 08:00 – 18:00 óráig,
pénteken: 08:00 – 14:00 óráig) történő készpénzes és a Megrendelő POS
terminálján hitelkártyás fizetés.

49. A szabálytalanul elhelyezett jármű Üzemeltetője a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a
kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.)
Ör. rendelete 9. §-ban meghatározott a jármű elszállításáért fizetendő költség
megfizetése során az alábbi lehetőségek közül választhat:
-

a Megrendelő által kiadott készpénz-átutalási megbízás (csekk) postahivatalban
történő befizetése,
a Közreműködő Vágóhíd utcai telephelyén a Megrendelő POS terminálján
hitelkártyával történő fizetés,

-

-

-

a szabálytalan elhelyezés helyszínén telefonos bejelentésre a Közreműködő
járműbe szerelt POS terminálján hitelkártyával történő fizetés (az intézkedés
félbeszakítása esetén),
kivételes esetben a Közreműködő diszpécserközpontjában, (Db., Vágóhíd u. 1012.) nyugta ellenében, amennyiben más fizetési mód nem lehetséges van mód
kézpénzben történő fizetésre ,
Megrendelő székhelyén: 4026 Bem tér 14. I. emelet, ügyfélfogadási időben
(hétfőtől-szerdáig: 08:00 – 16:00 óráig, csütörtökön: 08:00 – 18:00 óráig,
pénteken: 08:00 – 14:00 óráig) történő készpénzes és a Megrendelő POS
terminálján hitelkártyás fizetés.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi kötbér
50. Megrendelő a Közreműködő részére a kerékbilincsnek a Megrendelőtől a
Közreműködő felé tett értesítésétől számított 2 órán túli leszerelése, valamint a
járművek az értesítéstől számított 2 órán túli visszaszolgáltatása késedelme esetére –
függetlenül a késedelem időtartamától - késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke
250.000,- Ft. Közreműködő köteles továbbá a késedelemből származó kárt a károsult
részére a kárfelelősségi szabályok alapján megtéríteni. Megrendelő kiköti, hogy ha a
késedelmes napok száma eléri a 3 napot, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Teljesítési garancia
51. A Közreműködő köteles a szerződés hibás teljesítése és meghiúsulása esetére
teljesítési bankgaranciát nyújtani biztosítékként, melynek mértéke: 2.000.000,- Ft.
Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége a szerződés végteljesítését követő 15. nap. A
teljesítési garanciát a Közreműködő bankgarancia biztosításával teljesíti. Megrendelő
kijelenti, hogy a teljesítési garanciából, de nem annak erejéig kívánja érvényesíteni az
esetleges hibás teljesítési, késedelmi, valamint meghiúsulási kötbéreket.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér
52. A Közreműködő köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, ha a kerékbilincs fel- és
leszerelése, valamint a járművek elszállítása és visszaszolgáltatása, állagmegóvása és
őrzése közben neki felróható okból hibásan teljesít. Hibás teljesítésnek tekintendő a
szerződéses feltételeknek nem megfelelő módon történő teljesítés, vagy a nem
teljesítés. Hibás teljesítés esetén a kötbér 200.000 Ft. Minőségi kötbér maximum
három alkalommal érvényesíthető. A negyedik esetben a Megrendelő jogosult a
szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A szerződés rendkívüli
felmondással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha korábban három
alkalommal ténylegesen is sor került hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. Ebben az
esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér
53. Megrendelő a kerékbilincs leszerelése és a járművek visszaszolgáltatása során történő
késedelem esetén – amennyiben a késedelmes napok száma eléri a 3 naptári napot –
jogosult a szerződéstől elállni, valamint a hibás teljesítési kötbér 3 alkalommal történő

tényleges érvényesítését követően a szerződés rendkívüli felmondással történt
megszüntetése esetén, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül
érvényesítésre, melynek mértéke 1.000.000,- Ft.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
54. Megrendelő – lehetőségeihez képest – mindent elkövet annak érdekében, hogy
Közreműködő tevékenységét zavartalanul, optimális feltételek mellett végezhesse.
Szerződő Felek – a jogszabályokban foglalt kötelezettségeiken túl is – törekednek a
legszorosabb együttműködésre a szerződés időtartama alatt.
55. Közreműködő alkalmazottaiért teljes körű felelősséggel tartozik Megrendelő felé. A
Közreműködő közvetlenül felelős a szerződésben rögzített tevékenysége végzése
során minden harmadik személynek okozott kárért.
56. A Közreműködő alkalmazottai kötelesek – a Közreműködő által egyébként is
rendszeresített - formaruhában teljesíteni a szerződésben vállalt tevékenységeiket
(kerékbilincs alkalmazása, járművek elszállítása, őrzése, tárolása, visszaszolgáltatása).
A formaruhán szerepeltethetők a „kerékbilincselés”, „járműelszállítás” feliratok.
57. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartására
tekintettel, azonnali hatállyal jogosult indoklással ellátott írásbeli nyilatkozattal
felmondani, azzal, hogy a Szerződő Felek a szerződés felmondását követő 30 napon
belül elszámolnak egymással.
58. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a Ptk. és az egyéb – jelen szerződés
tárgyához kapcsolódó – hatályos jogszabályok és szakmai előírások rendelkezései az
irányadóak.
59. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag írásban a Kbt. 303. §-t betartva
módosíthatják.
60. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2009. május hó 19.nap

Lelesz György ..
Megrendelő

Almási Lajos
Szolgáltató

