MEGÁLLAPODÁS
Várakozási díjra vonatkozó gyűjtőszámla kiállítására
amely létrejött
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1.,
PIR száma: 735760,
KSH száma: 15735760-8411-321-01),
aki helyett és nevében eljár a
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
székhelye: 1131 Budapest, Béke u. 65.,
cégjegyzékszáma: 01-10-042850;
adószáma: 12052585-2-41;
képviselője: Braun József ágazatvezető és Gaálné Kun Erika ügyviteli vezető együttesen,
mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)
másrészről:
cégnév:
cégjegyzékszáma:
székhelye:
képviselője:
adószáma:
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. A Felek megállapodnak arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Vevő által a várakozása során
8 napon belül megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási
díjról a Szolgáltató egy darab gyűjtőszámlát állít ki az adott naptári hónapra
vonatkozóan az alábbiakban meghatározottak szerint.
2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra
jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten kell feltüntetni, úgy, hogy
az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetőleg adómentesség
szerinti csoportosításban – összesítetten szerepeljenek. A gyűjtőszámlán az egyes
ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő.
3. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a Felek általi – amennyiben a Felek nem
azonos napon írják alá, úgy a későbbi – aláírás napján lép hatályba, és az adott év
december 31-ig tart.
4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 28/2012. (VII. 3.)
számú rendeletének 29. § (5) bekezdése, valamint az Önkormányzattal létrejött
Közszolgáltatási Szerződés alapján a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. gyakorolja a
jogszabályok keretei között a vagyongazdálkodási feladatokat, valamint látja el a
tevékenységi köre szerinti közfeladatokat és jogosult a jelen szerződés aláírására

5. A Vevőt titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során az
Önkormányzattal/Zrt. -vel és tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó
mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. A Vevő elismeri, hogy teljes
kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott információk megőrzéséért,
megtartásáért, tárolásáért.
6. A Vevő tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 27. (3)
bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, és köteles a jelen
jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló
igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. Az Info tv. 27. (3a) bekezdése szerint a
tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával
vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
7. A Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés
típusát, tárgyát, időtartamát a szerződést kötő Felek nevét és a szerződés értékét a
Szolgáltató a honlapján nyilvánosságra hozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltatóval kötött szerződések esetén a közpénzek felhasználásával érintett Szerződő
Félként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak
betartása érdekében közreműködési kötelezettség áll fenn.
8. Felek a Szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdésekben jóhiszemű,
tárgyalásos megoldásra, a Felek érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartó megegyezésre
törekszenek, amelynek sikertelensége esetén, jogvitájuk rendezésére – arra az esetre, ha
a Vevő székhelye nem a PKKB illetékességi területén, vagy nem Budapesten található
– a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Jelen Szerződést Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös
értelmezés után, 3 példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, ……………………….

………………………………….
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