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ELŐTERJESZTÉS 

mobil parkolási rendszer bevezetésére és parkoló automata kihelyezésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 100 %-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, melynek 

feladatait a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) és annak végrehajtási rendelete a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) határozzák meg. A Törvény számos közszolgáltatás mobil 

értékesítése esetén kötelezővé tette, hogy a közszolgáltatás értékesítése a Nemzeti Mobil 

Fizetési Rendszer (NMFR) igénybevétele útján valósuljon meg. Az NMFR működtetését a 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. végzi. 

 

A Törvény kimondja, hogy a parkolási szolgáltatás mobil értékesítését az NMFR 

igénybevétele útján kell megvalósítani, abban az esetben, ha az Önkormányzat 

közterületen végez ilyen tevékenységet. 

 

A mobil parkolási szolgáltatás üzemeltetésére a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötött 

szerződés alapján, az önkormányzat informatikai rendszeréhez telepített szoftver 

alkalmazásával kerül sor. Az ebből származó díjbevétel a Mobilfizetési Zrt.-n keresztül 

önkormányzatunkat illeti. 

 

Ugyanakkor a mobil parkolási szolgáltatás lehetősége nem váltja ki a szolgáltatásnak 

parkoló őrrel vagy parkoló automata kihelyezésével történő biztosítását, tekintettel arra, 

hogy azon személyek részére is lehetővé kell tenni a szolgáltatás igénybe vételét, akik 

mobiltelefonnal nem rendelkeznek. 

 

Az utóbbi években folyamatos problémát jelentett az állandó személy alkalmazásával történő 

szolgáltatás biztosítása. A parkolóőr alkalmazása Önkormányzatunknak jelentős kiadást 

eredményezett, támogatást a foglalkoztatásra már nem kaptunk. 

 

További problémát jelentett a parkolóőr ellenőrzésének hiánya, az elszámolás pontatlansága, 

nyomon követhetősége.  

 

A tavalyi évben a parkolásból 414.300,-Ft, a múzeumi belépőkből 128.680,- Ft bevétel 

származott. 

 

Miután a parkolóőr ellátta a vadászati kiállítás és perlit múzeum tárlatvezetői feladatait is - 

azonban a kiállítások látogatói többségében csoportok voltak - más településekhez hasonlóan a 

bejelentkezések fogadását illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat a Térségi Művelődési 

Házban alkalmazott dolgozók is el tudnák látni. 

 

Mindezek alapján a parkolási szolgáltatás biztosítására - a kötelezően alkalmazandó 

mobil fizetési rendszer mellett – javasoljuk egy parkoló automata megvásárlását és 

üzembe helyezését a mellékelt árajánlat alapján (906.650,- Ft + ÁFA) 
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Tekintettel arra, hogy a parkoló automata árából az ÁFA összegét vissza tudjuk igényelni, a 

beruházás rövid időn belül megtérülne. 

 

Az előterjesztés megtárgyalását követően kérem a Tisztelt Képviselő-testület a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezzel összefüggésben vizsgálja felül a 

Térségi Művelődési Ház parkolási díjait tartalmazó, jelenleg hatályos önkormányzati 

rendeletét. 

 

 

Pálháza, 2016. február 10. 

 

Tisztelettel:  

 

Szebeni Endre 

 polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (II.15.) számú határozata 

parkoló automata kihelyezéséről és megvásárlásáról 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Térségi Művelődési Ház 

parkolójában a parkolási szolgáltatás biztosítása céljából parkoló automatát kíván üzemeltetni. 

A parkoló automata beszerzésére a GÁMÁN Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 146.) által adott 

árajánlatot (906.650,- Ft+ ÁFA) elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a parkoló automata megvásárlásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására és a berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok 

lebonyolítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. március 25. 

 

 


