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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A Magdolna Negyed Program II. keľetén beltil 2011 évben átépült át a MźÍyźls tér. Az új

forgalmi ľend szeľint aMźńyás tér egy része jáľművektől elzáľt terület lett. A bervhźnás során

a forgalom irtnyításźra sĹillyedő oszlopos rendszer keriilt kiépítésre. A kiépített rendszert

mind azFKF Zrt., mind a Fővaľos forgalomtechnikai a|osztá|ya elfogadta, iizemeltetésének

bevezetésé re 20l 1 . december 1 5-i hatéridőt engeđélyezett.

2. A ľendszer kialakítása

A gyalogos felületnek hĺárom ponton van csatlakozása a gépjármű forgalomhoz. A
Szerdahelyi u. - Dankó u. csomópont felől a terület Íix telepítésű pollerekke||ezáĺásra keriilt.
Két süllyedő oszlop került kiépítésre, az egyik az Etđé|yi u. _ Homok u. csomópontban

(beléptetési pont), a másik a Nagyfuvaľos u. felőli csomópontban (kiléptetési pont).
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés



Az oszlopok mellett telepítésľe keľĹilt egy-egy kétfogalmú foľgalomiľányítő berendezés (piros

- zöld lámpa), kaputelefon és kamera.

Az eredeti tervęk szeńnt a renđszer a Józsefuarosi Kcjzterület-felügyelet Német utcai

központjából lett volna irźnyíthatő, az iđe telepített diszpécserközpont segítségéve|. Az
egyeztetések soľán felmeriilt, hogy takaľékosabb megoldás, ha a diszpécserközpont a

rendőrség Víg utcai központjába keľĹil áthe|yezésre, mivel itt maľ ma is 24 őrźlban ťrgyelik a

téľfigyelő kameľarendszert, így a Közteľiilet-felügyeletnek nem szfüséges további embereket

a|ka|mazní.

Fenti központban elhelyezett számítőgépen keľesztül vezérelhető a süllyedő oszlop, a

kaputelefon és a kamera' AMáÍyźts térről a jel drótnélküli kapcsolattal _ WIFI _ jut el a Víg
utcába, az átjátsző pontok a Mátyás téľen belül elhelyezett oszlopon és a Mátyás tér 14. sz.

alatti taľsashaz pađIásán keľiiltek elhelyezésre. A rendszer źnamellátása a Mátytls téren

felépített parkőr hźzhoz és nyilvános illemhelyhez kiépített elektromos bekötésen kereszttil

töľténik, az őra a közteľĹĺleten keľĹilt elhelyezésľe. Az oszlopok mellętt e|he|yezett záĺt
iráĺyítő dobozokból vagy a rendszer źnamtalanítástxa| az oszlopok leengedhetők.

A rendszer már korábban kiépítésre keľült a Német utcába, ennek tta|akításának költsége

bruttó 600 000.- Ft.

3. A rendszer üzemeltetése

Az a|ábbiakban javaslatot teszek a ľenđszeľ Ĺizemeltetésére.

A |ezáľt teľĹiletre behajtani csak a KtizteľüleJ-felügyelet által kiadott engedéllyel lehessen.

(Korábban felmerĺ;lt az úgnevęzet! ,,nyitott időszakok,, bevezetése, amikor a rendszer

kikapcsolásra kerĺjl és bárki behajthat - óruszállítós céljából _ a területre, ennek bevezetłźsét

nem javasolom, mert félő, hogy a gépjármĺÍvezetők visszaélnek vele és áthajtásra használnák

ezen időszakokat.) Az engedély lehessen egyedi, ezt a KözterĹilet-feltigyeletnél lehessen

igényelni a behajtás előtt néhány nappa|, vagy á|Iarldó - meghatźnozotĺ időľe szóló vagy

visszavonásig legyen érvényes. Az engedély kiadása bizonyos esetekben legyen díjfizetés

köteles. A díj nagyságát az onkoľmĺínyzat rcnde|etben hatiírozza meg. A díjfizetés igazodjon

a behajtó jármíő súlyához és biztosítsa az a|kalomszenĺen jelentkező lakossági (nem üzletszenĺ
tevékenységhez kapcsolódó) behajtási igények (költözés, bútorszállítás,hźztartási nagygépek

szá||ítása) díjmentességét, valaĺrlint a területen belül működő tizletek részére keđvezményes

,,éves bérlet'' megváltásĺínak a lehetőségét.

A diszpécser a|ka|mazása24 őrában szĹikséges, hiszen havźrta esetén _ mentők, nizoltók stb.
_ a bejutást biaosítani kell. A diszpécsernek tudomással kellbírnia a kiadott engedélyekľől.

Fontos szempont, hogy az ugyíntézés lakosságbarát legyen, ezért javasolom, hogy a

diszpécsernek legyen mérlegelési jogköre arra, hogy bizonyos rendkívÍili esetekben e|ozetes

engedély nélktil is be lehessen jutni a forgalomtő| e|záĺt területre.

Javasolom, hogy az onkoľmányzat vagy a Közteľiilet-felügyelet kössön karbantaltási

szeruődést a rendszeľ esetleges meghibásodása vagy rongálása esetéľe. Előzetes piackutatás

a|apjźn a szervizszolgáltatás költsége egyĺészt áta|arlydijbő| _ ez tarta|mazza a rendszeľes



ellenőľzés, karbantartás költségét, éves szinten kb. bruttó 1 millió Ft. -, másrészt az esetí
javítások költségét, eľľe javasolok további l millió forint fedezetet elkiil<jníteni. Éves szinten

tehźt a fenntartás költsége kb. 2 millió Ft, mely összegnek fedeznie kell a Közterület-

felügyeletnél felmeľülő költségeket is.

A már koľábban hivatkozott rendeletteľvezetben a behajtási díjak oly módon keľüljenek

meghatáľozásra, hogy a rendszer mfüöđtetésén túl a természętes elhasználódásból eredő, a
jövobenjelentkęzo tělújitási, pótlási kiadások hosszu tävon ťĺnanszirozhatóak legyenek.

A behajtási engedélyek kiadásából befolyó bevétel egy részét javaslom a Kĺjaerület-
felügyelet részére biztosítani annak érdekében, hogy a rendszer mfü<jdtetésének költségei

fedezhetőek legyenek'

Javaslom, hogy fenti költségek a Jőzsefvfuosi onkoľmźnyzat 2012 évi költségvetésében

keľülj enek beépítésľe.

A helyi önkoľmaĺryzatok'ĺő| szóló 1990. évi LXV töľvény (otu.) 10. $ (1) bekezdés a) pontja

és a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatárő| sző|ő 19/2009.

(V.16.) önkormányzati renđe\et 4. $ (4) a) pontja a|apján a rendeletalkotás, valamint az otv'
10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apján a költségvetés megállapítása a Képviselőtestület
hatásköréből nem n:ŕ;rźz,hatő át,

KéremazaIábbihatározati javaslatelfogadását'

H,ł'ľÁnoz.łTI JAvAsLAT
':

A Képviselő-testület úgy dönt,.hogy

1. felkéri a Polgĺĺľmesteľt a BĘ VIII. Mátyás tér új forgalmi rendjéhez kapcsolódó

üzemelési rendszert kidolgozásáĺa - me|y ľendszer diszpécserközpontja napi 24 őrábarl

a renđőrség Víg utcai kapitányságán keľiil elhelyezésre _ és annak jővthagyásźůloz

szĹikséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 20] I. november 30.

felkéri a Polgármesteľt a Mátyás térľe töľténő behajtás engedélyezését és díjtételeit

szabáIyoző önkormanyzati renđe|et tervezet elkészítésére az a|ábbí szempontok

figyelembe vételével:

- ađíjfizetés mértéke igazoďjon a behajtó jźlrffilsi:Jyźůloz,

- az a|kalomszeríien jelentkező lakossági (nem tizletszenĺ tevékenységhez kapcsolódó)

behajtási igények (pl. kĺjltözés, bútoľszállítás, háńartźLsí nagygépek száI|itása)

díjmentességére vonatkoző előitásokľa,

- biztosítsa a területen belül mfüödő tizletek ńszére kedvezményes ,,éves bérlet''

megváltásának a lehetőségét.

Felelős: polgármester

Határidő: 20]]. november 30.



3. a Mátyás téľi forgalomirányító rendszer átépítésének _ diszpécserkĺlzpont áthelyezése

a Jőzsefváĺosi K<jzteľĹilet-felügyelet Német utcai központjából a rendőrkapitanyság

Víg utcai épületébe - költségének fedezetęként 600 000.- Ft-ot biĺosít aZ

onkormanyzat 2OI1 évi k<iltségvetésének terhére úgy, hogy az onkormźnyzat és a

Polgármesteľi Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az idegenforgalmi adó noľmatív

céltaÍtalék e|oirźnyzatát 600 000.- Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a Magdolna

Negyed Program II ||604 cím felhalmozásí e|őirtnyzatźi lgyarrczen összeggel

megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 20I ]. november 30.

4. az onkormáĺyzat2012 évi költségvetésének és az azt követő évek költségvetésének

terhére 2.000 eFt előzetes kotelezettséget vál|a| a Mátyás téri foľgalomirányító

rendszer mfüödésére, melynek ťedezete a ľendszeľ üzemeltetésébőlbefolyó bevétel.

Feleĺős: polgármester

Hatóridő.. a Józsefvárosi onkormányzat 2012 évi kaltségvetésének elfogadása

A diintés végrehajtá sált v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. október 18.

Rév8 Zrt. l mb' cégvezeto

rzes:,

a jegyzőt helyettesítő a|je gy ző
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