SZABADKAI ''PARKING''
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
Iktatási szám: 974/2012
Kelt: 2012 április 23-án.
Szabadka
Szabadkai Parking Kommunális Közvállalat melegalakításáról szóló Határozat 4-ik és 5-ik
szakasza alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2009 száma), a szabadkai Parking
Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló Határozat első szakaszának a kiegészítő
Határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2012 száma) és a szabadkai Parking
Kommunális Közvállalat Statútuma melegalakításáról szóló Határozat első szakaszának,
kiegészítése: 389/2012 sz. Szabadkai Parking Kommunális Közvállalat Igazgatóbizottsága, 2012
április 23-án megtartott 49-ik ülésén meghozta az alábbi:

SZABÁLYZATOT
A KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSRŐL
ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIRŐL
SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A Szabályzat meghatározza a kerékpárkölcsönzés feltételeit Szabadka Város területén, illetve
a SU BAJK SYSTEM kerékpárt kölcsönző, Parking Kommunális Közvállalat és a kerékpárt bérlő
személy közötti jogviszonyt.

ÜGYFÉL
2. szakasz
A kerékpár kölcsönzést és az ezzel kapcsolatos teendőket a szabadkai Parking Kommunális
Közvállalat végzi (továbbiakban: Közvállalat).

3. szakasz
A kerékpár kizárólag nagykorú fizikai személyeknek kölcsönözhető.
A kerékpár, nagykorú személy kíséretében, 16 évtől idősebb kiskorú személynek is
bérbeadható.
A kerékpárt bérlő személy (a továbbiakban: Bérlő) elfogadja a Szabályzatban
szereplő haszonbérleti szerződés feltételeit (a továbbiakban: Szabályzat).

MŰSZAKI LEÍRÁS
4. szakasz
A kerékpárbérlő-rendszer szerves részét képezi:
Az AVENUE 26 típusú kerékpárt melynek márkája az első és hátsó kerék védőjén láthatóan fel
van tüntetve.
A kerékpár egyéb tartozékai: kosár, biciklizár mechanizmussal, kerékpárcsengő és
kerékpárvilágitás. Bizonyos számú kerékpáron gyermekülés is lesz.
A kölcsönzőállomás fedett, fel van szerelve rekeszes kerékpártartó állványzattal, valamint
irányítódobozzal és videó megfigyelővel.
A kerékpártartó állványzat a kerékpárok elhelyezésére szolgáló eszköz; egyoldalú vagy
kétoldalú elhelyezési lehetőséggel. Befogadóképessége változó. A kerékpártartó állványzat
rekeszekre van osztva.
A rekesz a kerékpártartó állványzat része, melyen kerékpárt bezáró mechanizmus és
fénykijelző található, ami a kerékpár átvételekor illetve átadásakor lép működésbe.
Az irányítódoboz egy fémdoboz szerkezet és a rendszer működését szolgáló berendezés
elhelyezésére szolgál.
A Videó-megfigyelő speciális biztonsági kamerákból áll amelyek úgy vannak elhelyezve, hogy
nyomon lehessen követni a kölcsönző állomás összes tevékenységét.

A SU BAJK SYSTEM-hez VALÓ CSATLAKOZÁS
5. szakasz

Minden polgár tagja lehet a SU BAJK SYSTEM-nek, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy
elfogadja az általános feltételeket a kerékpár kölcsönzéséről Szabadka Város területén (a
továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) és bérleti kártyát kap.
A bérleti kártya 16 és 18 év közötti kiskorúak számára, csak nagykorú személy
jelenlétében adható ki.
Egy személy csak egy bérleti kártyával rendelkezhet.
A bérleti kártya állandó.
A bérleti kártya teszi lehetővé a kerékpár átvételét a Kölcsönzőállomáson.
A bérleti kártya használatával a Bérlő személy megerősíti, hogy a rekeszből a kerékpárt, az
összes tartozékkal együtt, működőképes, hibátlan állapotban vette át.
6. szakasz
A bérleti kártyáról szóló Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Bérlő egyetért azzal, hogy
szerződést kötött a Vállalattal.
A kerékpár átvétele után, a bérlő-felhasználó azt nem tekintheti saját tulajdonának, és
köteles a kerékpárt a megállapodási idő hosszától függetlenül visszaszolgáltatni, ha azt a
szabadkai Parking Kommunális Közvállalat kéri.

SU BAJK SYSTEM BÉRLŐJÉNEK KÖTELEZETTSÉGEI

7. szakasz
A Bérlő vállalja:
1.Hogy a kerékpárt lelkiismeretesen, házigazda figyelmességével, a közlekedési- és egyéb
alkalmazandó törvények és szabályok megfelelő betartásával, valamint a Vállalat alkalmazottainak
utasítása szerint használja.
2.Hogy a kerékpárra, amit bérelt, vigyáz és úgy használja, hogy kárt benne ne okozzon.
3.Hogy beleegyezését adja, hogy a Vállalat előre kiszámlázhatja számára a szerződésben
feltüntetett bírság összegét, ami 20,000.00 dinárt tesz ki, abban az esetben, ha a Bérlő a Vállalat
felhívására azonnal nem szolgáltatja vissza a kerékpárt.
4.Hogy kár esetén beleegyezését adja, hogy a Vállalat előre kiszámlázhatja számára a Kártérítési
Határozatban szereplő kártérítés összegét.
5.Hogy a Vállalat felszólítására azonnal visszaszolgáltatja a kerékpárt, amennyiben azt a
Szabályzatban meghatározott rendeletekkel ellentétesen használja.
6.Hogy a kerékpár elvesztését, ellopását, vagy a kerékpár, illetve a kártya használatával
kapcsolatos problémákat a legrövidebb időn belül, legkésőbb 24 óra elteltével jelenti a Vállalatnak.
7.Hogy előre egyetért azzal, hogy a bérbe vett kerékpárért és a hozzá kapcsolódó
berendezésekért az átvétel pillanatától felelősséget vállal, beleértve a kerékpár esetleges
elvesztését, illetve ellopását is.

A SU BAJK SYSTEM IGÉNYBEVÉTELÉNEK KORLÁTOZÁSAI
8. szakasz
A bérlőnek nem szabad:
1.A bérleti kártyát kölcsön-, oda-, illetve eladja.
2.Másnak megengednie vagy odaadnia használatra a kerékpárt sem ingyen sem ellenszolgáltatás
ellenében.
3.A bérelt kerékpárt a használati utasítástól eltérően használnia.
A kerékpár használata kizárja:
-a kerékpár használatát olyan terepen ahol az megsérülhet;
-a más felnőtt személy szállítását, kivéve a gyermekeket, az eredetileg felszerelt
gyermekülésben;
-a kerékpár olyan módon való használat ami a Bérlőt vagy egy harmadik személy
biztonságát veszélyeztetheti;
-a kerékpár szétszerelését vagy a kerékpár szétszerelésére tett kísérletet;
-a kerékpár teherbírását meghaladó használatát. A kerékpár maximális teherbírása 90 kg, a
kerékpárkosáré pedig 4 kg.
4.A kerékpárt versenyzésre vagy egyéb versenyekre, illetve más egzibíciókra használnia;
5.A kerékpárt alkohol és kábítószerek hatása alatt használnia;
6.A kerékpárt bűncselekményekre használnia;
7.A kerékpárban kárt tennie (átvételi állapotban kell visszaadnia);
8.Túllépni a megállapodásban szereplő időt;

A BÉRLŐ FELELŐSSÉGE
9. szakasz
A Bérlő:

1.Felel a kerékpár használata-bérlése közben keletkezett károkért.
2.Felelősséget vállal a bérelt kerékpárért, ezért közteles annak elvesztéséről, vagy ellopásáról
azonnal tájékoztatni a rendőrkapitányságot. Az erről szóló bizonylatot az eltűnéstől számított 24
órán belül el kell juttatnia a Vállalatnak. A Bérlő viseli a teljes és kizárólagos felelősséget
mindaddig, amíg a Vállalat nem kapja meg a rendőrségtől a kerékpárlopás jelentésének
másolatát.
3.Közlekedési baleset esetén azonnal tájékoztatja a Vállalatot.
4.Viseli a teljes és kizárólagos felelősséget a kerékpárért egészen a visszaszolgáltatás pillanatáig.
5.A Szabályzat 5 szakasza alapján, ha a Bérlő lehetővé teszi, hogy hozzáférjenek a SU BAJK
SYSTEM-hez felel az általuk okozott károkért.

KÁRTALANÍTÁS
10. szakasz
A kerékpár visszaszolgáltatásakor megállapítják, hogy van-e károsodás a kerékpáron. Ha
van erről jegyzőkönyvet készít a Vállalat dolgozója és ezt fényképpel is dokumentálja.
A Bérlő köteles, a Kártérítés magasságáról szóló Határozattal összhangban megtéríteni a
Vállalatnak a SU BAJK SYSTEM kerékpárjában okozott kárt.
A Vállalat a Bérlő számára köteles minden kölcsönzőállomáson jól látható helyen feltüntetni
a Kártérítés magasságáról szóló Határozatot.

KERÉKPÁR VÉDELME ÉS ELLENŐRZÉSE
11. szakasz
A Vállalatnak joga van, a kibérelt kerékpár felügyeletére, mindig és minden elérhető
formában.
A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárbérléssel kapcsolatos összes kommunikációt
a Vállalat felvételezheti és archiválhatja.
12. szakasz
A Szabályzat rendeletei értelmében a Vállalatnak joga van, bármikor elvenni a Bérlőtől
a kerékpárt és így megakadályozni a további használatát.

JOGOK A BÉRLŐ SZEMÉLY ADATAINAK GYŰJTÉSÉRŐL, FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS
KÖZZÉTÉTELÉRŐL
13. szakasz
A Szabályzat rendeletei alapján a Bérlő felhatalmazza a Vállalatot, hogy az illetékes
hatóságoktól, illetve a megfelelő helyekről összegyűjtsön róla minden szükséges (lakóhelye,
tartózkodási helye, munkavégzés helye, és egyéb) azzal a céllal, hogy biztosítja a Bérlő személy
kötelezettségeinek teljesítését.
14. szakasz
Ha a Bérlő súlyosan megsérti a Szabályzat rendeleteit (lopás, kerékpár sérülés, és egyéb)
a Vállalatnak joga van, hogy a kölcsönzéssel kapcsolatos személyes adatokat (fényképeket,
nyilatkozatokat és egyéb részleteket) közöljön a lelkiismeretlen Bérlőről.

KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK
15. szakasz
A kerékpár meghibásodása, közúti baleset, sérülés - amit a Bérlő, vagy egy harmadik
személy idézett elő, lopás, illetve a kerékpár eltűnése, vagy hasonló események esetén, a
kerékpárt Bérlő személy köteles:
értesíteni a Vállalat dolgozóját a legközelebbi Kölcsönzőállomáson az előállt eseményről, vagy
bármely más alkalmazottat a Vállalatnál, vagy más hivatalos személyt.
feljegyezni a neveket, címeket és egyéb adatokat azokról akik jelen voltak az esemény
alkalmával.
biztosítani és őrizni a kerékpárt mindaddig amíg a Vállalat dolgozója át nem veszi azt.
a Vállalat alkalmazottainak utasítása szerinti eljárni.

KÖLCSÖNZÉS IDŐTARTAMA ÉS A KERÉKPÁR VISSZAADÁSA
16. szakasz
A bérelt kerékpár Szabadka területén lévő bármelyik kölcsönzőállomáson leadható.
17. szakasz

A kerékpárt az összes tartozékával együtt még a bérbevétel napján át kell adni a
Kölcsönzőállomások egyikén, legkésőbb a kölcsönzőállomás a munkaideje végéig.
A Vállalat köteles a kölcsönzőállomáson, a Bérlő számára jól látható helyen feltüntetni a
munkaidőről szóló értesítést.

18. szakasz
A Bérlő személy köteles, a Vállalat felszólítására, a megbeszélt idő előtt leadni a kerékpárt.

19. szakasz
A kölcsönzés időtartalma a felek közös megegyezése alapján meghosszabbítható.
A kölcsönzés időtartalmának meghosszabbításával járó anyagi megtérítés, a hivatalos
árjegyzékben van feltüntetve és magasabb, mint a hagyományos óránkénti bérlés.

AZ ÁRAK
20. szakasz
A Vállalat árjegyzékét a Szabadkai Városi Tanács hagyta jóvá. Az árjegyzék szabályozza a
kerékpár kölcsönzésével járó fizetési feltételeket és a bérleti kártya előállításának anyagi terhét.
A Vállalat köteles a kölcsönzőállomáson, a Bérlő számára jól látható helyen feltüntetni a
kerékpárkölcsönzés érvényes árjegyzékét.

A KIADÁSOK
21. szakasz
A Bérlő személy köteles megtéríteni a kerékpár használata közben fellépő minden
költséget, illetve bírságot, amit az illetékes hivatalos szerv képviselője megállapít. Emellett a
büntetés járulékos költségei is a Bérlőt terhelik.

22. szakasz
A Bérlő személy köteles megtéríteni a kerékpár használata közben jelentkező összes
fellépő költséget, illetve a harmadik személy által jelentkező kárkérelmeket.

A FIZETÉS MÓDJA
23. szakasz
A bérleti díjat a kerékpár átvételekor előre ki kell fizetni.
A Bérlő, a bérleti idő hosszának túllépésével járó árkülönbséget a kerékpár
visszaszolgáltatása során rendezi. A Bérlő csak akkor bérelhet újból kerékárt, ha előtte rendezi az
összes tartozását.
Az elszámolásokat és a befizetéseket, a bérleti kártya előállításának költségeit, a
kerékpárkölcsönzés árát, és az előre befizetendő kártalanítási összeget a Vállalat dolgozói végzik,
vagy a Kölcsönző állomáson, vagy a Vállalat pénztárán.
A befizetés készpénzben történik.
A Vállalat a Bérlőnek köteles bizonylatot adni a befizetett összegről.

А SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE
24. szakasz
A kerékpár kölcsönzéséről, valamint a használatának feltétéleiről szóló Szabályzatot,
Szabadka Város területén jól látható helyre kell kirakni, ugyanez vonatkozik a
Kölcsönzőállomásokra is. A tájékoztatást szerb, magyar és horvát nyelven is fel kell tüntetni.
A Szabályzat alkotó részét képezi:
1.A Szabadka területére vonatkozó kerékpárkölcsönzés árjegyzéke.
2.A SU BAJK SYSTEM-ben használ kerékpárok kártérítési összegékről szóló Határozat.
Ezeket a szóban forgó szakasz első bekezdésének megfelelően kell feltüntetni.

TÖRVÉNYEK ÉRVÉNJESÍTÉSE ÉS A VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE
25. szakasz
Mindaz ami nem található ebben a Szabályzatban, azt az Obligációs kapcsolatok
törvényeinek rendelkezései szabályozzák.
26. szakasz
Bármilyen vitás helyzet esetén ami a SU BAJK SYSTEM-ben lévő kerékpár bérlésével és
használatával kapcsolatos a Szerb Köztérsaság törvényei érvényesek és területi joghatósága a
Szabadkai bíróságnak van.

Igazgatóbizottság elnöke
___________________
Branislav Radević

