SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. 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:

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 közterületfelügyeletről 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.) KPM-BM
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.

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.

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 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 fizetés esetén 20.000,- 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.

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.

II. Az eredeti szerződés 5.-10., 12., 15., 17., 18., 20., 22.- 27., 30., 32.--34. pontjai – törölve, helyette jelen
szerződésmódosítási záradék 1. sz. melléklete, az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet, valamint 2. sz. melléklete,

a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján kötelesek a felek eljárni.

III. A szerződés módosítása 2009. november 1-jén lép hatályba.

A szerződés többi része változatlan formában érvényes.

