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Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat
Képviselő.testii lete számár a

E|őterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi Ĺilés időpontja: 20| 1 . december l 5. . sz. napiľend

Tárgy: A Józsefuáľosi Közteľiilet-feliigyelet engedélyezet||étszámán belüli módosítás

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati i av as|at a bizot1sőg számér a..

A Vĺíľosgazdálkodĺási és Pénztigyi Bizottsáý Humĺĺnszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestĺáľsvalását..

Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

A Képviselő.testület 259l20|l. (VI. |6.) szźmű hatźlrozattwa| dönttitt a Centrum Paľkoló Kft.-vel
fennálló paľkolás-üzemeltętési jogviszony 2011. augusztus l. nappal töľténő felľnondĺĺsáľól. A
jogviszony a Csokonai utca - Rákóczi ilt _ Fiumei út _ Légszeszvtca_ Kiiztársaság tér - Luther utca

- Népszínház utca által hatĺĺrolt bővített parkolĺísi teľületľe vonatkozott.

A Képviselĺí-tęstület fe|hata|mazta a Polgĺáľmesteľt, hogy az onkormányzat képviseletében a Centľum
Kft -vel fennálló szerződéses viszonyt felmondj a.

A felhatalmazÁsaaIapján lefolytatott tárgyalĺĺsok során a következó megá|lapodas született:

Egy a felek á|ta| egyeztetett tartalmú megállapodás rendelkezései szerint a Centrum Parkoló Kft. 2011.
december 3l. napjáig tovább folýatja a parkolĺís-üzemeltetési feladatokat a fent leíľt területen,
melynek fejében közreműködik abban, hogy a terület ĺizemeltetési joga, és az izeme|tetési tertileten
|évő |f db parkoló automata 20l 1. december 27 . és 30. közötti időszakban az onkormányzat számźra
źúadásrakerĺi|nek, oly módon, hogy a hasmált automatákéľt az onkoľmányzatnetĺő l.400,0 e Ft/db
árat ťĺzet, Ez összesen 25%o-os źfáva| szźlmolva 2l.000,0 ę Ft-. A Képviselo-testület a 476/f0l|,
(X[.0l .) sztműhatározatáva| 20|| , évben az intézménynek biztosította a költségvetési fedezetet.
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A fent je|zntt teriiletet f0I2. januźr 01.-től vonja be a parkolas-üzemęItetési feladatköľébe a
Józsefuarosi Közteriilet-felügyelet.

A feladat zavaĺta|an és eredményes ellátrísahoz a Körteľület-felügyelęt Parkolĺís.iizemeltetési
egységéhez 2 fő parkoló őri engedélyezętt|étszźLÍÍIbővítés szükséges, mely létszámbővítés a kerületóri
engedélyezett létszamanak 2 fős csiikkentésével biaosítható. A f0|2. évi költségvetésben a paľkoló
ellenőri és a kerületőri illetmény bruttó 60 eFtlfo összegĺĺ kĺiltinbözetét és annak jĺárulékait kell többlet
kiadasként tervezni. Ennek összegejárulékokkal egyĹitt l.829'0 e Ft.
A bővített parkolók működési többlet költsége áfa befizetés nélkiil 3.510'0 e Ft, melyet részleteiben a
melléklet tarta|maz. A váľható bevétel bľuttó 17.000,0 e Ft, melyet 2.77f,0 eFtáfa befizetés terhel.

A Képviselő.testület hatrĺsköre a helyi önkoľmányzatokľól szoló 1990. évi LXV. tĺirvény 10. $ (1)
bekezdés d) pontjan, va|amint azá||aĺĺháztartĺísró| szp|ő |992. évi XXXVIII. töľvény 93. $-án alapul.
Fentielĺre tekintettel kérem az alábbi hataro zati javas|at elfogadását.

II,łľÁnozłľI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Józsefvĺárosi Közteľület.feltigyelet 300004 cím kerületőri engedélyezettlétszźnźú20|2. január |.
napjával f füve| csökkenti és a 30005 cím parkoló <íri engedélyezett |étszttmát 2 főve| megemeli.
Az inténnény engedélyezett |étszźlma összességében nem változik.

2. a paľkolóhelyek bővítése miatí20|2. évre a melléklet szerinti összegekľe előzetes kötelezettséget
véi|a| aparkolĺási díjbevételi többlet terhére.

3. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a20l2. évi költségvetés tęrvezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelos: Polgĺáľmester
Hataridő: 20|2. évi kĺiltségvetés elfogadasa

A döntés végrehajtását végző szewez'eti egység: Józsefvárosi Kozterĺilet-felügłelet, Pénziigłi
Ügłosztály

Budapest, 201 l. december 08.
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