iktattr*i s:6n:r 7il1 1?/?*13

x. seAMu

$zgnx*nfsefi*n*gir*g

anrely i*trejctt

egyre*zr*l

$scrnbath*ly !!l*gyei J*gri V*rns Onkarn:*nyasts {97fi0 $z*
u. 1-3., ack:sx;im: 1$73365S-?-1$, kspvisefi Sr. Puekii* Tivad*r
tuv*bbiakban : *nkormiinyrat,

, Kassuth L.
6rnrester) *

maste$zf*t a

$fiSVA $xorxbathetyt Vagyonhaezncsit$ *s V*rosgazd*lked*s eRr" {$i7ss
Sz*rnbathely, W*lth*r K. u. 4., ad*sz*nr: 13$8CI3*5-?-18; kepvisel Dr. N*m*th
G*Lrsr vex*rigazgato) a tovdbbiakban: Uzemsllet6

kr:ratt ar *lulirutt nd{pc}n *s helyen ax al*bbiak sxsrint;

Felek $rnnrtrxthely vitr*s karigaegatdsi t*ri,ilet*n belul kcxhssan latra *tadpfr
n levo ttzetii Farkcl6*rendsxer ilr*melt*t6se tdrgy*bu a K0z0ltuK

lerulel.eke

$rcmcath*lyen, 2il00 m*jusiiban i*lrej$tl srerr$dS*t az al**bbi*k srerit t m*dcsitj*k:

1.

Vil.

A f*tek kdzott ?00il

mAjt-rsiihan l*ttej$tt $sergcld
szerzsd4ismadcsit*ssal megdrllnpitott llll$. pontj*ban szerepla
drltal fiseterrdr Lrrerneltetesi dij m*rt*ke ?013, janui*r 1. napj

&2.

nkarrndrny*at
?CI.7S7.5S*,-

Ft + Afa.

3. Az erecieti szerz*des egyeb rend*lkez*sei v*l'to*atlanul

hat*l

n maradnak,

a szerzrclds a jelen msdssitdssalegyiitt 6rvdnyes,

S:ornbath*ly, 2013
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tx. szAM[f szEu6DEsmoooslrAs

amely'l6trej6tt
egy16rszrol

szombathely Megyei Jogri v6ros Onkorminyzata(g7oo
szombath{f, Kossuth
u. 1-3,) a tovdbbiakban: Onkonniinyzat,

L.

m6srdszr6la

65 virosgazdatkodisi
:3:J1.*.?Tj:,lf!{ir. u.Vagyonhasznosit6
+i a tovdbbiaiuun, tir.r"ri"tE

sizombathety, werther

zRt.

(e700

kdzdtt az alulirott napon 6s helyen az al6bbiak szerint:

v6ros kOzigazgatisi terulet6n hetul kdzhaszr
l"Pk. szombathety
teruleteken
l6vci fizetl parkol6-re-ndszer tizemeltetdse t6rgydba

6tadott

a

kdz6ttUk

szomtrathelyen, 2000 m6jus6ban l6trej6tt szerz6d6st az at6bbiak
szer t m6dositjdk:

1'

2'

A felek k0zdtt 2000 m6jus6ban r€trej6tt szerz6d

Vll"

sz.

szerz6d6smodosltassal megdllapitott lll/5. pontj6ban szerepl6
6ltal fizetend6 Uzemettet6si dij m6rt6ke Z}l?,,janu6r 1 . napj6t6l
19.000.000,Ft + Afa.
Ac" eredeti szerz6des egy6br rendelkez6sei
vdltozatlanul hat6gb{n maradnak,
a szez6d6s a jelen m6dosit6ssal egy0tt 6rv6nyes.

Szombathely, 2012.
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Szombathety Megjfei jd1 0 Vdros
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vur. szAM0

szenz6oEsuooosirAs

amely letrejdtt
egyr6sz16l

Szombatlhely Megyei Jog0 V6ros OnkormAnyzata (9700 Szombat$rely, Kossuth
u. 1-3.) a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat,

L.

m6sr6szr6l a

SZOVA lSzombathelyi Vagyonhasznosit6

6s V6rosgazdilkod{si ZRt.

(9700

Szombathrely, Welther K. u. 4.) a tovdbbiakban: tizemeltet6

kozott az alulfrott napon 6s helyen azalibbiak szerint:

Felek Szombathely v6ros kozigazgatiisi terUlet6n belUl kozhasizh6latra 6tadott
terUleteken l6v6 fizetb parkol6-rendszer Uzemeltet6se tdrgy6b{n a kozottUk
Szombathrelyen, 2000 m6jus6ban letrejott szerz6d6st az alibbiak szr:rlirnt modositj6k:

1.

2.

A felek kozott 2000 mdjusdban letrejott szerz6(tfs vll.

sz.

szerrz6d6sm6dositdssal meg6llapitott lll/5. pontjdban szerep16 0nkorm6nyzat
6ltetl fizetendo Uzemeltet6si dij m6rt6ke 2011, janu6r 1. napjA{ol 18.500.000,Ft-r Afa.
Az eredeti szerzod6s egy6b rendelkez6sei vdltozatlanul hatrilylban maradnak,
a szerzSd6s a jelen modositdrssal egyUtt 6rv6nyes.

Szombath ely, 2011 ...?fr11.{B..l.Z
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theiy, \/*lther K

Szombathely Megyei
Onkormii
k6pvisele

A

koteiezetts6gv6llal6st pdnztigyileg

08.
dr' NagY

w{anu.(u.
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6s Vdro
kepvise

nhasznoslt6
ZtI.

JUdvg; u-J-,- ' Ittt,So*QlatO
vr r.

szAM

r.r

szenz6oEsru6 oosirAs

amely ldtrejdtt
egyr6sz16l

Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormdnyzata (9700
u. 1-3.) a tovdbbiakban: Onkormdnyzat,
mdsr6rszr6l a

SZOVrI Szombathelyi Vagyonhasznosit6 6s V6rosgazdd

zRt.

Szombrathely, Welther K. u. 4.) a tovdbbiakban: Uzemeltet6

(9700

kdz6tt az alulirott napon 6s helyen az al6bbiak szerint:

Felek Szombathely vdros kdzigazgatdsi terUletdn belUl kdzhasznblatra 6tadott
terUletrlken l6v6 fizet6 parkol6-rendszer Uzemeltet6se t6rgydbari a kdz0ttUk
Szomb,athelyen, 2000. m6jusdban l6trejdtt szerz6ddst az alilbbiak szeriht m6dosltjdlr:

1. A szerz6d6s ll./3.

pontja hely6be az aldbbi rendelkezds l6p:

,,3. A fizet6 parkol6k Uzemeltet6s6t a hivatkozott rendelet 2.S (3) bekezd6se
szerint a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosit6 6s Vdrosgaz{dlkod6si ZRt.
v6gzi jelen szerz6d6s 6[tal meghatArozottak szerint. Uzernpltet6 Alaplt6
Okirat6ban rdgzftett tev6kerrys€gi k6r6n bel0l lStja el a rendelet szerinti fizetd
parkol6k 0zemeltet6s6t 6s a K6zgy0l€s hatdrozatai alapj6n v{gzi a parkol6
1s

rendszer tovdbbi kialakit6s6t, b6vlt6s6t.'

2. ,\ szez6d6s lll./5. pontja helyebe az al6bbi rendelkez6s l6p:
"5. A felek meg6llapodrnafl< abban, hogy a fizetd

pa

m0k0dtet6s€ert az Onkormdnyzat Ozemeltetdsi dijat fizet,
mdrt6k€rt
2011. €vt6laz al6bbiak szerint hatdrozzdk meg:
,A dij m6rt6ke 20.000.000,- Ft + Afn"rnO 6sszeg.
,A dlj fedezetet ny(jt a parkoldsi szolgdltatds ell6t6sa sor6n a $ZOVA Zrl-ndtl
'lelrner016
[o varamennyr
valamennyi KorISegre
k6lts6gre es
6s rarorolrasra.
r6fordit6sra.
Felek megAllapodnak,
meg6llapodnak, hogy a szolgdltatds ellSt6sa
ellSt6sa Clrdek6ben, ?z
iizemeltet6si
(pl.l. eszkOzbeszrsrz6s,
tetesi felad
feladatokhoz
atokhoz szU
ks6ges (p
eszk0zbeszerzds, de ide nem 6rtve,
szUks6ges

nem
az Uzemeltet6 trulajdondt k6pez6 ingatlanokhoz kapcsol6d,S
lberuh6z6sokat) beruh6z6sok lebonyolitrisa 6s finansziroz6sa Nz UzemeltetrS
lfeladata, Az
Az Uzemeltet6 drltal lebonyolitott,
lebonvolitott. 6s finanszirozott heruh6z6sok
rsordn letrej6v6 eszk0zOk az Uzemeltet6 tulajdon6t k6pezik.
lFelek meg6llapodnak, hogy
fizel1 parkol6-renrdszer
rszdrmaz6,
Onkormdn'yzatot illet6 bevdtel tervezett nlgys6g6t az
Onkormdnyzat a tervdvi k$lts6gvet6s6ben szerepelteti. A teniezett bevdtell
tn6rt6ke megegyezik a terv6vet megel6z6 naptAri 6v t6nyadat{vpl. A tervezds
t;or6n a t6nyadat korrig6lhat6, amennyiben parkol6si dij emel694re kerUl sor.
r\ korrekci6 m6rt6k6re az Uzenneltetd tesz javaslatot.
l:elek megAllapodnak, hogy amenn)/iben az O
elfogadollt
l<6lts6gvetds6ben meghatdrozott tervadat 6s
val6s
kOz0tt
legal6bb plusz-mlnusz 5 or6-os eltdr6s mutatkozik, akkor a
6rri
iltalAnydij Osszege korrig{ldsra kerUl. A korrekci6 m6ft6ke, akd

az

a

a

pozitiv i16nyban, egyen16 a t6nyadatnak
(ktll6nbs6g) szorozva a b zis 0zleti 6v dtal6nydfj6nak
dfj6nak

a

bevdtelhez
viszonyitott a16ny6val.
Felek megSllapodnak, hogy izz Atalilnydij dsszege a fentiekeA
fen
t0lmen6en a
parkol6si Agazat b6zis6vben ert6kcsdkken6sre elszdmol[ 6sszeg6vel
ndvekszik.
A korrekci6ra az onkormdrryzati zArszflmad6s elfogaddsdt
az adott
6v janu6r 1. napjdig visszamen6 hat6llyal, az rlrv6n
pedig a
kdvetkez6 honapokban kifizetdsre kerUl6 6tal6nydijakkal
tt, havonta
egyenl6 ardnyban kerUl sor. Az elszdmolds alapja a
e[fogadott
0n korm6 n y zati zflrszAm ad ds.
Felek r6gzitik, hogy a megt6ritett ig6ny6rv6nyesit6si k6lts6gek (peres 0gyek.
fizet6si meghagySsok, v6grehajtdsok Ugyv6di munkadlja 6s
i)
az Uzemeltet6 saj6t bev6tel6nek min6sUlnek.

jelen szerz6d6s al6ir6s6val hozzfliArul ahhoz, hogy a fenti b{nkszdml6t az
Uzemeltet6 vezesse 6s kezelje. Onrkorm6nyzat az osszbdv6telr6l, mig
Uzemeltet6 az 6tal6nydijr6l havonta szdml6t 6llit ki. A fenti bank$z6ml6n6l a 6.
pontban rOgzitett elszAmolitrst kdvet6 30 napon belUl Uzenreltet6 Stutalja az
Uzeme ltetdsi

d

ijon fe lU li 6ss zerget

O

nkorm Anyzat rEszdre. "

3. A szerz6d6s 1ll./6. pontja helyeibe az aldbbi rendelkez6s l6p:
"Aa Ozemeltet6si dljat Ulz:errneltet6 havonta ut6lag, a tdrgyih6t k,6vet6en
szAmllzza azt kdvet6en, hogy az adott h6napra vonatkoz6 elszdmol6st
Onkorm6nyzat j6vdhagyta. "

4. A szez6d6s lll.n. pontjiiban
rtiil.glesr
,,Uzemeltet6si
,,uz,eil

dlj" Ktrejezes
uu
kifejezes tep.
l6p.

a

,,haszn6lati

d[j" kifejez6s hely6be az

5. Az eredeti szerz6d6s egy6b pontjai vdltozatlanok,

a

szq

jelen

m6dos itdssal egyUtt 6rv6nyr:s.

Jrz6d6s

20ft -01- 0 7

Szombathely, 2010.
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Szrmbathely Megyei
Onkorm6nyzala
k6pviselet6ben

Szombatlf'.eff i Vagyon h aszn os it6
6s Vdrosgazd6lkodebi Zrt.
k6pviselet6ben
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Dr. Ndmeth Ldszl6
lrodavezetS

Dr, T6ke Eizs6bet

OsztSlwezetd

b*'h
Vl. sz. szerz6d6sm6dositAs

amely l6tn:jott egyr6szr6l Szombathely Megyq! Jogri V6ros OrtkormAnyzata
(Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) a tov6bbiakban 6nkormAnyzat,
m6sr6szr6l a Szombathelyi V6rosgazdilkoddsi Kft. (Szonrbathely, !6szai Mari
2.) a tovdblliakban Uzemelteto kozott az alAbbiak szerint:

u.

Felek Szombathely v6ros kozigazgat6si terUlet6n belUl kozhasznhlatra 6tadott
terUleteken l6v6 fizeto parkol6-rendszer Uzemeltet6se t6rgydrban a k6|6ttuk l6trejott
szerzod6st a kdvetkezSk szerint m6dositjrik:
1.1

A szerz(ides lll/5. pont els6 k6t mondata hely6be az aldf,rbi szovegrdsz kerUl:
,,5.

A felek meg6llapodnak abban, hr:gy a fizeto parkol6-rendszer habzndlatA6rt az
Uzerneltet6 haszndlati dijat fi2et, melynek m6rteket 2OCj6. 6vben a
kove tkez6kbe n h at6 rozzAk Meg:

A dij m6rt6ke egy parkol6helyre 38.543,- FU6v + AfA, 2.954 db
parkol6hely utin szdmitva 6ves 1i0.001 .722,- Ft, azaz
Egy t;zAztizm

2.1

i||i

6e

g

yeze rh 6ts zAzhuszon kett6 fo ri n t + A Fl cisdze g. "

A felek meg6llapodnak, hogy az izemeltet6 2006-2007-2008. 6vi [zleti terv6vel
egyezoern 2007-2008-2009. 6vekre 300.000.000,- Ft, azazHfiroms*5zmilli6 forint
+ AFA egy dsszegti parkol6-haszn6latidijat fizet.

A

parkc,lo-haszndlati dfj fizet6se 2006. lll. negyed6vben Szomb{thely Megyei
Jogu Vdros OnkormAnyzata szAmlilja alapjdn tdrtenik.

3.i Jelen szerz6d6sm6dosit6s 2006. janu6r 1-t6l 2009. december 31-ig brvenyes.
Szombathely,

2006.
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V. sz. szerz6d6sm6dosit6s

amely l6tn-'jdtt egyr6szrol Szombarthely Megyei Jogti
(Szombathr:ly, Kossuth L.u.1-3.)

-

Viros

O4form6nyzata

a tov6bbiakban Onkorm6nyzat,

m6sr6szrol a Szombathelyi V6rosgazd6lkodAsi Kft. (Szombathely, Jflszai M. u. 2.)
- a tov6bbi,akban Uzemeltet6 kozott evalAbbiak szerint:

Felek Szornbathely vdros kdzigazl;at6si terUlet6n belUl kdzhasznblatra 6tadott
terUleteken l6v6 fizet6 parkol6-rendszer Uzemeltet6se t6rgy6ban a koiottijk l6trejdtt
szerz6d6st a kdvetkezok szerint modositj6k:
1

.l A szerz(ides 5. pontja helyebe az alAbbi szovegrdsz kerUl:
5. A felerk megdllapodnak abban, hcrgy a fizetS parkol6-rendszer haszndlat66rt az
Uzemetret6 haszndlati dijat fizet, melynek m6rtefi<et ia kd
hat{rozz{k
meg:

A dfi m6rt6ke egy parkol6helyre 35.027,- FU6v + AFA, 2.8SS d parkol6hely
utin szrimitva 6ves 100.002.085,- Ft, azaz Egyszilzmill
rnyolcvancit
forint + AFA 6sszeg.
Felek rTlegegyeznek abban, hogy az Uzemeltet6 a parkolohelyek 6v k6zbeni
v6ltoz6s6t figyelembe v6ve az utols6 sz1mla kibocsAtds6t mpgel6z6en, a
t6rgy6vert kovet6 h6 S-ig ir6sban kdzli a t6nyleges f6r6helyek szAmAt. A
szerz6drSsben rdgzitett fer6hely szdmt6l val6 elt6r6st az utols6 hdvi sz6ml6ban
veszik figyelembe a haszn6lati dfj megiillapit6s6niil.
2.1 Aszerzdd6s 6. pontja helyebe azitl6,bbi szovegr6sz kerUl;

6. A hasizn6lati dijat az Onkormdrryzat havonta ut6lag, a tSrgyhot kovet6en, havi
egyenl6 r6szletekben szAml*zza, iaz 6ves elt6r6s korrekci6ja ai 5. pontnak
megfele oen az utols6 szAmla kiibocs6t6s6val kerUl rendez6sre. t,lzemeltet6 a
sz{mlAzott osszeget a sz6mla l<6zhezv6telet kovet6 30 napon belUl koteles
megfizel,ni.
3.1 Aszerz6d6s 7. pontja hely6be

azitlilbbi rendelkez6s

il6p:

7. Felek a haszndlati dijat 6vente a t6rgy6v 6prilis
mindenkori infl6ci6, valamint a parklolohelyek sz6ma
je len szerrzodes

4.1

m6dosit6s6va I ha',t6rozzAk meg.

A szerz6d6s tdbbi pontja v6ltozatlanul 6rv6nyben van. Jelen
2005. jarru6r 1t6l erv6nyes.

Szombathely, 2005.
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fV.

sz. szerzdddsmddositris

amely l6trejrStt egyr6szr6l Szombathely Megyei Jogrfi Ydros Onkormrtnyzn
Kossuth L. v. l-3./ - a tovAbbiakban OnkorwLnyzat,

lSzombathely,

misreszrdl ;a Szombathelyi Vfrosgazdh{tikodrisi Kft /Szombathely, Jhszai
tov6bbiakban tizemeltet6 kOz0u az alibbiak szerint:

u.2.1

Feiek a frzr>t6 parkol6 rendszer tizemeltetdse tirgydban kdzotttik l6trejott
pontj6ban rneghat6rozott parkol6-haszrrdlati dijat 2AC6. 6vre vonatk

-a

IIv5.

a

k0vetkezSk

szerint hatin ozzftk meg.

A dij

m6rl,6ke egy parkol6helyre 34.8:i6,- Ft/6v + AFA, 2.869 db
szrfmitva 6l'es 100.001.864,- Ft, az*z Egyszizmilli6-egyezernyolcszizhatv

AFA iissreg;.
A m./5. ponit tovibbi r6sze, valamint a szerz6dds tobbi pontja v6ltozatlanul
Jelen szerz6ddsm6dosrths 2004. januar 1-161 6rv6nyes.

Szombathely, 2004. mirrcius 23.

Szombathely Megyei Jogri Vfros
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III.

sz. szerz6d6sm6dosftis

amely l6trej6tt egyr6szr6l Szombathely Megyei Jogli V6ros Onkormf
Kossuth Lajtos u. l-3.1 - a tov6bbiakban Onkormdnyzat,

/Szornbathelg

mdsrdszr6l a Szombathelyi Vdrosgazdilkodfsi Kft /szornbathely, Ifszai
tov6bbiakban tizemeltet6 krizdtt az alilbbiak szerint:

u.2.1 -

Felek a fizetl parkol6 rendszer iizemeltetdse t6rgy6b4n kdzdttiik l6trejdtt
pontj6ban rneghatarozott parkol6-hasznrilati drJat 2003. ewe

ru/5.
kdvetkeztik

a

a

szerint hatin'ozzilk mes.:

A dfj

m6rl;6ke egy parkol6helyre 35"088,- Ft/6v + AFA, 2.850,- db
szfmftva 6r'es 100.000.8000- Ft, azaz Egyszdzmilli6-nyolcszhzFt + AFA

A III./5. porrt tov6bbi rdsze, valamint a szemldds tribbi pontj avilltozatlanil
Jelen szerz6d6sm6dositds 2003.

ianufr

1

-161 6rv6nves.

SzombatheIlr, 2003 . marcius 6.

Szornbathel;r Megyei Jogri Varos
Onkornriinvlzatfnak
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mely ldtrejtitt egyrdszr6l Szombathely Megyei Jogrl V6ros Onkormdn yzatl (Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3.) - atov6bbiakban: Onkormrinyzat
m6sr6szr6l a Szombathelyi Vdrosgazdflkodfsi

Kft.

tov6bbiakbern: Uzemeltet6 kdzdtt az al6trbiak szerint:

Felek

(SzombatheIy, JiszaiMari u. 2.)

-

a

a fizetl parkol6

rendszer iizemeltet6se t6rgydban kcjzotttik l6treicitt szerui5d,6s III15.
pontjriban nrcghatfuozott parkol6hasznilIxrdiiat2002.6we vonatkozoanu
t.ilu"tt
szerint
hatttrozzdkmeg:
"oik

A dii m6rt6ke .gl^_pltol6helyre

35.702, Ft/6v + AFA' 2801 db puf-rotot *ty ut6n
"tir"r*g.
szfmitra' 6r'es 100.001.302,- Ft a\azEgyszfuzmilli6-egyezerhf romsz ezueitl+
AFA

A III/5. pont tovribbi rdsze, valamint a szerzldes tdbbi pontj a vtitozatlanul 6rd6nyben
Jelen szerz6ddsm6dosiths 2002. ja4u6r 1-t6l 6rv6nyes.
Szombathe l',y, 2002. febru6r
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Szombathel.y Megyei Jogf Varos
Onkorm6ny:zata kdpviseletdben:

Szombathelyi V6ro
kdpviselet6ben:
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mely ldtrejcitt egyrdszr6l Szombathely Megyei Jogrl Vfros Onkormrinyr{tu (Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3.) - a tovdbbiakban: OrLkormdnyzat
m6sr6szr6l a Szombathelyi V6rosgazd6lkod6si Kft. (Szombathely, J6szaiN.{. u. 2.) - a
tov6bbial<ban: Uzemelteto kozott az alttbbtak szerint:

Felek afilzeto parkol6 rendszer i.izemeltetdse t6rgy6ban kozcjutik ldtreicjtt szlrzod,esIII;5.
pontj6barr meghatfrozott parkol6hasz:n|,lati dijat2001. dvre vonatkoz6an a
i<ovetke zok szerint

hatirozzitkmeg:

A dij mdrt6ke egy parkol6helyre 32.811,-Ftl6v + AFA 2743 parkoltfhell, utrin szimitva
6ves 90.000.573,-Ft, azaz Kilencvenmiilli6-iitszdzhetvenhfrom forint +
fifa iisszeg.
A III/5. pont tov6bbi r€sze, valamint a szerzodds tobbi pontj aviitozatlanul
frvdnyben marad.
Jelen sze:rzodds m6dosit6s 2001, janu6r 1-6t61 drvdnyes.

Szombathely,2001. m6rcius

,?e

Szombathely Megyei Jogri Vdros
nkorm6n y zata kepvi s el etdb en

O
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zombathelyi Vdrosgaz{alkoaasi
kdpviseletdben:
S

fft

.

./,
SZ,ERZoDES

ldtrejdn egyr6szr6l Szombathely lrlegyei Jogir Vriros r)nkormrlnyzata ( Szombathely,
Kossuth Lajors u. l-3. ) - a tov6bbiakban: Orrkormdnyzat
3_mely

,

m6srdszr6l a Szombathelyi Varosgazddlk,cddsi Kft ( Szombathely,
Jilszai Mar i u. 2. )
v6bbiakban: Uzemeltet6 kOzOtt arihUUiat szerint:

-

ato-

I.
A szerz6d6s tfrgya

A szerul dds trirgya: a Szombathely Megyei

.fo gri V6ros Onkon-n6ny zatinak tu$jdon6ban 6116,
Szombathely'v6ros klngazgatrisi teriilet6n beltii kcizhaszn6latra
6tadott teriileteken lev6 fizetl
parkol6rendsz,er tizemeltetdse.

II.
Fizet6 parkolfs jogi szabilyozisa

l'

meg6llapitjiik,
1
ryt-.k
(I.25.

hogy a Szombal;hely Megyei Jogri Vdros K<izgyiil6s e a 12/1996.
) sz hatiirozathbanelfogadta SzomLbathety partJas-gazd6koJlisi konlcepci6j6t.
Az elfogaclott koncepci6 alapj6n a belrlaros fizei6-parkomsra t<iietOlt 3 6vezqt
e 1996. szeptember 1. napjSt6l tizemel.

A fnet6 p,arkol6k

2.

miikdd6si rendj6t a Szombathely Megyei Jogri viiros O*rkorm6nyzat6nak tcibbszdr m6dosit ott 2g/1996"Nr.27 ./ sz. rendeie te slib|lvozza.

3.

Afuet6 prrkol6k iizemeltet6sdt a hivaiko-zgttlendelet 2 3. bek. szerint a Szombathel.yi
$
j:9:'-.j19:'6rtarmeghati'o.'o1tu59?:li"t
X1e.;t":1i5:ii1f
l:,9:l
{g'tlymehet6 alapit6 okirataban rcigziltel;t tevdkenyselgi torln u"ruira,:".r I rendelet szerinti fizet6 parkol6k iizemeltetdsdt 6s a Kdzgytilds liatrirozatai alapj6n vfgzi parkol6
a

rendszer to vribbi kialakitrls6t, Mvit6s6t,

tII.
A parkol6k iizemeltet6se
A szerz6d6 feleh jogai 6s ktitelezetts6gei
I

Az tizemeltet6 kdteles biztositani a

fiz-eto parkoliishoz sztiksdges parkol6tlelyeket, azok
forgalomter;hnikai eszkdzeit, valamint a dfjblszed 6s, azellen6rzZs
6s szankcjon6l6s felt6teleit.

Ennek megfelel6en:

a'l

kcitelers

a belvarosfy tigvre]szolg6lati

iroddt mtikcidtetni, ahol bizto5iia a berretek
megvdsiirlilsdt, chipkrirtyrik vdtel6tkr
feltdltdset, vatamint a p6tdrjak bdfzetdsdnek
lehet6s6g6t;

b./ folyanratosan sajiit k6ltsdg6n v6ge:li
a jegykiad6 automatrlk ellen6rziis6t, karbantartdsilt,
javitrisdt 6s szriks6g szerint
gondoskodik p6tl6sukr6l;
eszk<iz<ik, ritburkolati jelek, t6jekoztat6
tabldk j6, eszr6tikus
;,f;J5,tfffiHrTli

-

c'l kciteles biztositani, hogy

a parkor6rr miik6dtet6s6hez szr_iksdges,
megfelefoen

szem6l'.y zet 6lljo n rende lkez6
sre :

d'l

a parkc'l6k

kikdpzett

tizemeltet.s.t az trinyadojogszab6lyok
arapj6n kdteles elv6g$zni.

e'l jogosuJt a parkolisi dijak, p6tdfiak.
beszed6s6re, melyeknek mdrt6kdt
a{ <inkormrinyzati rendelet hatitozza meg. E liorben,
a rendeletben rdgzitett igdnydrv6nyesitdsi
kdintdzke,di]k a mes
n
dijak uiroi ritfn r6rrdn6

[:;:$:ff?"h-"**lel6en

""-

6r-

"r*tt

2' Az Onk0rmrinyzatt'ritdsmentesen
biztositja azrJzemeltetci szrimrira, hogy igdnydrv6a p 6tdij Jk b.
; o r6n a rti i..tirTi

;il,'Jii

ffif

h"d;

fffi ::::rffi:.Tn

3' Az uzemeltet<i a fjzet6 parkol6kat

Ferri gye ret

6si azok tertiletdt csak a szolglltat6i
funkci6nak
parkol6s cdrjrira
e, n*rnosithatiar. rudom;srrr
*lgirf.iTl^-_g_:tjr,*:
y:',i,h'gyap;.i:;r6kl"iffi

h;;iltju

#,,:#il;iiliffiffi,."#,ffifr Tx?llffi:tlf :il]
.t,kormrnyzath{tosagiense_

Iti#Jltffil|;n:i:,"::r*::',-'*"1'"#iru.f
tr"'fix?l;*1T,fffi ':n:;r"';1ta-t;;;#i'#;I";;x:r:;,+;::?5jT';,

ft

rizreti tervdver egyidejiireg
f,ifi?]:: :^,:f:"tj:,::?:
T _t ?\:trt6.
iizleti.tervei
[Jrrlt".ri, mely tartalm

*I^ot::l":.:.:rl"t":.
€vi rizretrig i terv, ; t;#Ji.ff
:,f *
f31-ig
i,"::ibeszlmolni.
5' A felek rnegrillapodnak abban, trogy

6s

^r::: H::
;kff fii';mffi

reszefejlesztdseI
I!6vet<1 m.ijus

1 fizetSparkol6rend szer hasznftlatri6qt azlJzemel
tet6 hasz'alati dijat fizet, melynek-mtlrtrik6t
aielek ak<ivetkez6kben hatar{zzrik meg:
A dij m6rt6ke egy parkot6heiyr" iS.AOO,_-FI/6";ffI,.*"ty
2.7tspart$torrety utiin
szimitva az 6ves dfj g0.06s.b00 Ft" azaz
Nyorcvanmilli6-hatvannyolce*er forint +
AFA <iss:reg' Felek megegyeznek abtiarr, tt"gi--Ur"*eltet6
a parkol6hefuek 6v k6zbeni v6ltrzisrit figyelembe veve minaen.eiG;;;yed6v6ben
deceflber r5_dvel
iriisban kiizli atdnyleges fer6helyek
s:airniit. a ,r"rroJllben r<igzitett fer6tlely
szimt6l
val6 elt6r6st az utols6 negyed6vi
szirnliban u.rrkLooekci6k6nt figyelerhbe
a haszndlati dfj rneg6llapitdsen6i.

6. A har;zn6latidijataz Onkormfinyzatnegyed6vente
szAmjAzzanegy egtprrl6 r6szletben,
melyt:t azrJzemeltet6 a szi.mla L6rh"ru6t.ldt k0vet6
15 napon belul k{iteles megfizet-

7' Felek a haszn6lati dijat d1e1te a targy6v febryrir
28-ig felrilvizsgdr:at
4, a mindenkori
inflrici6' valamint.a parkol6helyek szima alakuliirai*
megfelel6en
Jelen szerz6d6s
m6 d o s it as5 v al hat6ro zzik_ meg.

rv.
Egy6b kikiit6sek
1.

2.

A jele.n szerz6d6st a felek 2000. janurir

A

l.

napj6t6l hatrirozatlan id6re

szerulddst felek a tingyev december 31. napjrira
hat h6napos felmo

i id6vel in-

A jelerr szerz6ddsben
lem szabiiyozott k6rddsekben a ptk. hasznillatra
delkez6seit tekintik a felek iranyad6nak.

koz6 ren-

doko ldrssal mondhatj ak fe l.
3.

Szombathely, 2000. m6jus

Szombathely Megyei Jogri Vdros
..
Onkormd n yzatinakk6pviselet6ben

Szom

bathelyi Vdros gazd6

:

SZOMEATHELYI

A szerz6d6st ljitta

6s ellenjegyezte:

