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Budapest,Józsefvárosi onkoľmányzat

Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

20l3. januáľ 0l-től a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ó 20|t. évi. CLXXXIX. tv.

toĺĺ..$. rendelkezése aiapján: ,,A helyi közutakon, a helyi iĺnkormányzat tulajdonában álló
kiizfoľgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint teľekeno pa.rkokban és egyéb köztęrüle-
teken közúti jáľmiĺvel töľténő várakozási (paľkolási) közszo|géitatást a helyi önkoľmétnyzat,
vagy kizárő|agezenközszo|gá|tatási feladat e||áftására alapított koltségvetési szeľv, 100%-os

önkoľmányzati tulajdonban.álló, jogi személyiséggel ľendelkező gazdasági társaság, vagy e

gazdasági társaság 100%-os. tułajdonában álló jogi személyiséggel ľendelkező gazdasági

táľsaság, illetve iinkoľmányzati tĺírsulás |áthatja el küliin törvényben szabéůyozottak szeľint.''
Ugyaněnnek attirvényneka23. $ (4) bekezdés 10. pontja a|apjőn a Fővárosi onkornrányzat
Íěladata a f<iváros teľtiletén a paľkolas feltételrendszeľének kialakíuása, egyben az (5)

bekezdés 3. pontja éľtelmében pedig a paľkolás üzemeltetést a törvény a keriileti
önkorm ány zat feladatélv á teszi,

Fenti szabá|yozáts a|apjźn 2013, januáľ 01-től Józsefváros közigazgatálsi teriiletén belül
minden flzetó parkolóhely iizemeltetőj e a Jőzsefváľosi onkoľm ényzat|esz.
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Előteľj eszt ő : dĺ,. Ko c s i s Máté p o l góln,,e s te,.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012, novembeľ 08. ' sz. napiľend

Táľgy: Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatźtrozat elfogadásához minősítętt
szav azatüöbb sé g sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkoĺ|ási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozati jav as|at a bizottság számfu a:

A Vĺáľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|oterjesztés
mestĺáľsvalását.



Az addig hátra|évő idő elegendő a Józsefváľosi Közteľület.felĹigyelet ľészére,hogy 2013.
január 01-től a jelenleg még a Budapesti Közlekedési Kö'zpont (BKK) iizemeltetésében álló
j ózsefvárosi parko lóhelyek üzemeltetését átvegyĺik'

Józsefváros terÍi|etén, az a|áhbi területeken Ĺizemelteti a parkolást a BKK:
Üllői út, a Múzeum kľt. _ Szentkirályi u. közöttiteľülete,

József kľt., azvuai út - Blaha Lujzatéľ közötti teriilete,

Baross utca' a Múzeum kľt. _ Horváth M. téľ közötti terĹilete'

Blaha Lujza téľ teljes teľĹilete,

Rákóczi téľ teljes területe,

Vásáľ utca'

Baross tér, a Fiumei rit _ Rottenbiller u. felĺiljáľó alatt,

Baľoss téľ _ Keleti Pu. indulási oldala, a Kerepesi tft, aLővásár utcáig,

Baross tér - Keleti Pu. érkezési oldala, a Thökiily út _ Veľseny utcálig,

Osszesen 457 férohe|v (+ Blaha Lujza tér 70 ferőhely, de ez a tér rendezésével csökkenni
fog).

(Táb lĺŁatos an az 4 . sz. mel lék l et tarta|mazza.\

Az Íjzeme|tetés átvételét ktivetően az e terĹileteken keletkező bevétel az üzemeltetési
költségeket fedezni fogsa. Az üzemeltetési költségeken felül keletkező bevételek 10-90%-os
megosztását javasoljuk a Fővárosi és a Józsefuárosi onkormányzat között. Az ezze|
kap csolatos m e gál lap odás ön konnán y zati hatásköľb en van.

Kiilön kezelendő 20|3. január 01.től źúvéte|rekeriilő, és a jelenlegi kerületi díjfizetőteriiietek
kö'zé beékelődött II. János Pál páryatér, és köľnyéke paľkolás iizemeltetésbe vonása.

A Főváros tulajdonában levő II. János Pál pápatér parko|ás üzemeltetésbe vonását a Fővárosi
Kiizgytĺlés várhatóan támogatju azonban az ęhhez szükséges döntés meghozata|a - a
vonatkozó Íővárosi rendelet kiegészítése - szĹikséges.

A II. János Péi pápa ténel eryidejtĺleg f0|3. januálr 01-től a Rákóczi út _ Baross téľ _ Fiumei
út _ Népszinház utca _ Luther utca áita| hatĺárolt teľület, beleéľtve a határo|ó utakat is,
díjťlzető övezetbe szükséges vonni, mert ellenkező esetben a díjfizeto övezetekből ide
kiszorulók ellęhetetlenítenék az itt é|ó Józsefoárosi polgárok paľkolását. E teľületen _ a
határos területekkel azonos - a240.-Ft/ő. tarifát célszerű bevezetni.

Ez a teľtilet 955 díjfizetó ferőhely kia|akításáú eredményezi, a jeleń|egi parkolási
feszültségeket mind az önkoľmányzat, mind pedig a kerĹileti lakosok szźtmára megnyugtatóan
ľendezni fogja.

.Az e|őterjesztésben szerepltĺ vizsgő|t teľĹiĺęt a 30/20|0. FKGy. Rendelet szeľinti 4. és 5.
dijtételű (Rólroczi út _ Baross tér - Fiumei út _ Népszínhóz utca _ Luther utca óltąl hatórolt
terĺilet, beleértve a hatóroló utakat) zőna.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő.testiiletet, hogy a paľkolás-üzemeltetés elsősorban olyan
forgalomszabźůyozélsi eszköz, mely aľľa hivatott, hogy az adott teľületen jelentkező parkolási
feszüItsé gek et szabáiy ozza.



Az I. szétmú mellékletként bemutatott -_ a korábbi felméréseken alapuló - vizsgĹ|atbizonyítja,
hogy a vizsgáiatba bevont tęriileteken a rendelkezésľe álló vá.rakozóhelyek száma jelentősen

elmaľad avárakozétsi igényektől, komoly parkolási feszültségeket okozva a területen.

A paľkolás.ellenőľzés tér-és időbeni kiterjesztésének elsődleges célja, hogy a Belső
Józsęfuárosban. jelentkező, és a 201'3. évben várhatóan egyre. fokozodó parkolási
fesziiltségekľe megoldást 'nyújtson. A szakmai javaslat, illetve a Kőzteríi|ct-feliigyelet által
felvázolt gyakoľlati megoldás ennek megvalósítá sźtt szo|gźija.

A Közterület-felĹigyelet a paľkolás-iizemeltetési feladat ellátrása során folyamatosan vizsgéija
és méľi a keľtilet parkolási he|y'zetét. A tariÍiális parkolás-szabá|yozással éľintett terü|eten

lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, valamint a parkolás-gazdá|kodási rendszer hatékonyabb
üzemeltetése éľdekében a Jőzsetváros közigazgatási tertiletén a jáľművel ttiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásaról szćiőf6/20I0. (vI.l8.) önkoľmányzatirende|et módosítása
sziikséges.

A várakozási övezet bővítéséhez sziikséges költségre és bevételekľe vonatkoző gazdasági

számítĺásokat a2. és 3. szálmű mellékletek tarta|mazzétk.

A fent leíľtak, a méľési eredmények, illetve gazdasági számítások a|apjźn, az onkoľmányzat
jelenlegi költségvetési helyzetére, a ktilĹséghatékonyság messzemenő f,rgyelembevételével
javasolom a Belső Józsefuáľos várakozási övezet (4. díjtétel 240,- Ftlőĺa) kiterjesztését az
alábbi teľületre 20l3. január 0l.-től:

A kźkóczi ilt _ Baross tér _ Fiumei út _ Népszínhóz utca - Luther utca óltal hatórolt te^yület,

beleértve a határolő utalrat, A várakozát.ĺ oĺ1 ."gfizetése munkanapokon 0800-1800 óľa
közö'tti időszakban kötelező.

Ez a javas|at 955 új feľőhelyet tarta|maz, mely miikiidtetéséhez |7 db. automata telepítése
szĹikséges, 4 fo.parkoló őľi 'létszámbővítéssel. A KözterĹilet-feliigyelet rendelkezik 13 db

parkol'ó automatával, ehhez, szĺikséges 4 db. paľkoló automata beszeľzése.

A fenti becsiilt éľték köz,beszęrzési érték'hatźrt e|érő, ezért akőzbeszerzési eljárást a Provita|
Zrt. bonyolítja le.

Az övezet k|ielölése során f,lgyelmet kell fordítani a mozgásukban kor|áúozottak részére

megfelelő számú (50 ferőhelyenként 1 db.) _ mintegy 19 db. várakozóhely létesítése, valamint
a ľakodási igények kielégítésére koncentľált rakodóhelyeket is megfelelő számban szükséges
létesíteni. (Ezeket és a további je|zőtab|őkat' valamint buľkolati jeleket, továbbá az automatálk

elhelyezését, a_ az övezęt|étesítésének engedé|yezéséhez sziikséges, a területre vonatkozó _

forgalomtechnikai teľv fo gj a tarta|mazni.)

A fizetó övezet kiterjesztéséhez sziikséges a paľkolójegy-kiadó automatiík, valamint a

foľgalmi je|zotáb|ák telepítése, automatĺík szoftveľes installálásą forgalomtechnikai tervek
elkészítése, engedé|yezése, a paľkolóhelyek létesítéséhez szükséges útbuľkolati jelek festése,

stb.

A váľható bevételeket a3. szétmű meÍléklet tarta|mazza

A számíĺĺsok soľán kiemelten kezeltĹik azt a tényt, hogy a díjtizetés szempontjából egy
teljesen'rij terĹiletkeľiil bevonásľa, valamint aztis, hogy a rendkívül magas uzemanyagáľakból
adódóan a gépjármťivek használata jelentós méľtékben lecsökkent, így a várható bevéte|ek

alacsony szinten progncisztizálhatóak. Ezéľt kiemelten fontos a díjfizetési fegyelem mielőbbi
növelése. Ezt, a majd' 3 éves üzemeltetési tapaszta|atok szerint a kor|áltozott várakozálsi
zőnőban a díjfizetés nélkiil vźrakoző járművekkel szemben a|ka|mazott keľékbi|incseléssel
lehet a |egcé|ravezetőbben elérni. Természetesen ez nem azt je|enti, hogy a parkolási díj nem



fizetése esętén kizárő|ag keľékbilincset fog a|ka|mazni a Közteľi.ilet-feliigyelet. Az elindulás
gátló eszközök a|ka|mazásakoľ az aľányosságot és a fokozatosságot kiemelten fogja kezelni a
Felügyelet.

A javaslat elfogadása esetében 2013. évben összesen 56.907.44o Ft bevétel, 23.936.402.Ft
kiadás vźtrbatő.20|2. éven 32.143.544. Ft egyszeri kiadást jelent a 4 db paľko|óóľa beszerzése
és üzembe helyezési költsége, valamint a 13 db meglévő paľkolóóra felújíĺásą üzembe
helyezése(ľészletesen 2. és 3. sz. melléklet).

A 20|2. évi egyszeľi költségek fedezetéiil az épitményadó bevételi.többletet iavasoljuk
megjelölni.

2OI4. évbenösszesen 65.433.68OFt bevétel, 29.337.8f8Ft kiadás várhato. A29.33,7.828 Ft
összegÍĺ kiadás 29.083.828 Ft általános üzemeltetéshez kapcsolódó működési kiadást (4 fĺí
illetménye és jáľulékai |2 hőnapra, és dologi kiadások) és 254.000 Ft felhalmozási kiadást
tarta|maz (ľészletesen 2.| . és 3 .l . sz. melléklet).

A ťĺzető parkolóhelyek számának bővítése a Budapest főváros közigazgatálsi terĹiletén a
járművel värakozás rendjének egységes kialakításárő|, avárakozás dijárólés az üzemképtelen
jármiivek táľolásának szabálryozálsőró| 30/20|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende|et módośítását
annyiban igényli, hogy az érintett teriileten a jelenlegi 4. (240 FÍ/óra) és 5. (160 Ft/órĐ
díjtételt egységesíteni szĹikséges 4. díjtéte|tire (240 Ft/óra). Más módosító javaslat nem
szĹikséges, mivel a rendelet jelenleg is tarta|mąz'z'aa bővítésľe javasolt teľiiletet. A Józsefuáros
közigazgatálsi területén a jáľművel töľténő vőrakozős kiegészítő, helyi szabá|yozésáról sző|ő
26/2010. (vI.l8.) önkormányzati rendelet módosítása azonban szükséges. A30/2oI0. (VI. 4.)
Főv. Kgy rencelet 6. szá.ľľlű fiiggeléke szerint a bővített teľiilet iizęmeltetésének megkezdése
e|őttan' íľásban afőjegyzőnek be kell jelenteni.

A dijfizetésre bevont teriileten a lakossági engedélyek kiadását meg kell valósítani az arra
jogosultak szálmźra.

^z 
í)j ľendszer bevezetését követően folyamatos e||enőrzó tevékenységľe,. valamint a

paľkolás-üzemeltetés időbeni kiterjesztése előtti kommunikációľa van szĹikség.

A Kö,zteľület-feliigye|et 4 ťo parkoló őr létszámbővítéssel, valamint a feladat e||átáshoz
sziikséges teclĺrikai eszközök beszeľzésével tudja ellátni a feladatbőviilést.

Mivel a frzető övezetek keľĹileti szintÍĺ tér-és időbeli bővítése a jelenleg érvényes Budapest
főváros közigazgatálsi teľüIetén a jáľművel váłrakozás rendjének egységes kialakításáľól, a
vőtakozáls dijáľól és az ijzemképte|en járművek tárolásának szabályairól sző|ó 30/2010. (VI.
4.) tinkormányzati ľendeletével összhangban van' de a dijzóna emeléséhez felterjesztéssel kell
foľdulnunk. a Főváľosi Közgyĺĺlés felé a rendelet módosíüísának éľdekébęn. Továbbá a
Józsefuáros közigazgatási terii|etén a jáľművel történő vőrakozéts kiegészítő, helyi
szaběiyozősátő| sző|ő 26/2010. (vI.18.) önkoľmányzati ľendelet módosítĺása is sziikséges.

A 5. számú melléklet a jelenlegi és a bővített területre vonatozó díjfizető zőna térképi
m e gj e len íté sét tartalmazza.

A képviselőlľestüIg!hatásköľe azÓtv.2.s Q), 8. $(l) , 101. $-ában:foglaltakon alapul.

Mindezek a|apján kérem az a|áhbihatfuozati javaslat elfogadását.

HłrÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy



l. Fe|hatalmazzaapo|gármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) üzemeltetésébęn álló fővárosi tulajdonú
józsefuárosi paľkolóhelyek tizemeltetésének átvételével kapcsolatosan.

Felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźtozat 1. pontja szerinti tárgyalások eredményérőI
számoljon be a Képviselő-testület f0I2. decemberi első rendes ülésére.

Kezdeményezi a Budapest fóváros közigazgatási teľtiletén a járművel vőrakozás
rendjének egységes kialakításáról, a váľakozős dijźtró| és az iizemképtelen jármiĺvek
tĺárolásának szabályozźlsáről szó|ő 30120|0. (vI. 4.) Főv. Kgy. ręndelet módosítását annak
érdekében, hogy a Rendelet szeľinti 4. Q4a Fíóra) és 5. (160 Ft/óra) díjtétel egységesen

4. díjtételre módosuljon a Rákóczi út _ Baross tér _ Fiumei út - Népszínhaz utca._ Luther
utca óltal hątórolt terĺjleten, beleérne a hatóroló utakat is.

A Józsefuárosi paľkolás-gazdálkodási ľendszert bővíti 2O|3. januálľ Ol.-től a 30/20|0.

FKGy. Rendelet szerinti 4. és 5. díjtételű területen (Rólrnczi iłt _ Baross tér _ Fiumei út -
Népszínhóz utca _ Luther utcą óltal hatórolt terület, beleérne a hatóroló utakat), a.
vźliakozátsdíjťrzetéshez kötött. A'várakozálsi díj megfizetése'munkanapokon 0800'1809 óľa,'
közötti időszakban kötelező.

ď A 4.díjtételĹi tertilet bővítése miatt 2013. január 01-től a Józsefváľosi Közteriilet-
felügyelet munka töľvénykönyve alapjźn foglalkoztatott parkolás üzemeltetéshez
kapcsolódó engedé|yezett|étszámált4 fővel megemeli, ezze| egyidejiileg 2013. január 01.

napjálva| a paľkolás tizemeltetéshez kapcsolódó létszám 39 főről 43 fóre, f0|3. januétr |.

napjával aJőzsefvárosi Közteľiilet-feliigyelet összlétszámáLt |'l9 fórőI l23 fiőben á||apitja
meg.

bl az engedélyezett létszámbővítés egy főľe jutó illetményét munkáltatót teľhel6
járulékok és szociális hozzáĄőrullétsi adó nélkül bruttó |'70,0 e Ft/hó összegbenhatérozza
meg.

cl a2. szétmű mellék|etben rész|etezett kiadásokra vonatkozóan maximum 24.000,0 e Ft
összeg eľejéig a 2O|3. évtől a következő évek költségvetéséľe e|ózęteś kötelezettséget

vállal, melynek fedezetéiil a parkolási bevételt jelöli meg.

a,/ a20|2.évi egyszeľi költségek összegét 32.|43,5e Ft-ban elfogadja _ ľészleteib en a2.
szětmű melléklet tarta|maz'z'a -, melynek fedezetétil a f0I2. évi építményadó bevételi
többletet jelöli meg.

b.l az a./ pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat bevételi 1l108-01 cím közhatalmi
bevételeken beliil az építményadó bevételi e|oirényzatát 32.|43,5 e Ft-tal megemeli és

ezzel egyidejÍĺleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz źl|amháztartáson
beliilre, ezen beliil saját köłtségvetési szeľvek mÍikiidési felügyeleti támogatása

e|óirányzatźfi 5.807,7 e Ft-tal, egyéb fe|halmozási kiadáson belül a saját kiiltségvetési
szervek feliigyeleti támogatása e|őirányzatétt 26.335,8 e Ft-ta| megemeli a KiizterĹilet-
felĹigyelet támogatĺísa címén.

c./ aKözteľület-feliigyelet 30105 cÍm bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek
működési feltigyeleti szeľvi támogatása e|óirányzatéú 5.807,7 e Ft-tal, a támogatások
saját kiiltségvetési szeľvek felhalmozási, felújítási felügyeleti támogatása e|obényzatát

2.
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7.

8.

26.335,8 e Ft-tal összesen 32.|43,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyídejűleg a kiadás
dol'ogi e|óirźnyzatát 5.807,7 e Ft-tal, a felújítás e\őirányzatźú 5.7|5,0 e Ft-tal, a
felhalmozási kiadási e|oirétnyzatált f0.620,8 e Ft-tal megemeli, amit részleteiben a 2.
szálmű melléklet tarta|maz.

felkéri a Kiiztęrület- feliigye|et vezetőjét, hogy 6. pontban foglalt beszeľzéseke a
szükséges intézkedést tegye meg.

felkéri a Közterület-felügyelet vezetojét a Józsefváros közigazgatási teľĺ'i|etén a járművel
történő värakozéls kiegészítő, helyi szabźiyozásátrő| szóló 2612010. (VI.18.)
önkoľmányzati rendelet módosításának Képviselő.testĹilet elé te4jesĺéséľe.

felkéľi a Polgáľmesteľt hogy ahatźrozatban foglaltakat af0|2. évi költségvetésről szóló
rendęlet következő módosításánál, valamint a 2013. évi költségvetés teľvezésénét vegyé
figyelembe.

Fe lelős : Pol gáľmester, Közteľü let-fe lĹigye let v ezetője.
Ftratáridő: 1.-3. és 8. pont esetében 20|2. novembeľ 30.

4.-5- 20|3. januér l. illetve a költségvetés elfogadása
6. pont azonnal
7.2012. októbeľ 30.
9. pont 2012. decembeľ 3l-ig, valamint a20I3. februáľ 15-ig.

Budapest, 201f . o|<tőber 24.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyzó
nevében esmegbízá.sálbô|: Ą

k,a,k'*L
a|jegyző

2012 NÜV 0 8"

9.

,ń
vláté



1. vZ^MuMELLÉKIET

Budapest VIII. keľület, Józsefuáros II. 'János Pá|. pápa téľ téľségének várakozási
o v ezętté töľténő kij elo l é sére

'.' . .1" '' Jőzsef,váľos II; János Pál pápa téľ téľségének r'áľakozási övezetté történő kĺjeltiléséľe

Parkolóhe|y kihasználtság
JózsetÝaros lI. János PźL| päpa tét
téľségének váľakozási ijvezeĹÍ;é történő
kijelĺilése' indokolt. A vaľakozóhelyek
ki"használtsága 0800 és 1800 (jrakijzijtt94%
volt.

A2 őranáI ľövidebb idejű vaľakozĺási igény
9"/" a |átogatő forgďommal együtt 18%.

Ugyanakkor az egész napos várakozźs 42%o

a munkába jaľó foľgalom pedig 29%o vo|t.

|átogatl
' 9o/o

tartls
'l1o/o

egésznapos
42%

. munkába járT
: 29o/o

' 'Riákóczi út - Baross tér - Fiumei út _ Népsziĺlházutca-Luther utca áta| hataÍolt terÍilet, beleérwe a hatáĺoló utakat

1



Javaslat:

Az em|ítettek alapjan javasolható a II. Janos Pá| pźlpa tér térségének vaľakozási óvezet (4. díjtétel 240,.
F tl őr a) kiterj esaés e az a|źtbbi teľiiletre :

A Rákóczt út _ Baross tér _ Fiumei út _ Népszínház utca _ Lutheľ utca által határolt terĹllet, beleértve a
határoló utakat.

: Ez a vźiiÍozat 955 tĄ díjťlzető feľőlrellyel bővíti a jelenlegi józsefuaľosi díjfizeto zőnźlkat, a nrűködéshez |7
db. automata szükséges.

Az oyezet kijelĺilése során figyolmet kell foľdítani a mozgásukban koľlátozottak részéľe megfelelő számĹt
(50 ferőhelyenként 1 db.) _ mintegy 19 db. varakozóhely létesítése, valamint a. rakodási igények
kielégítésére koncentrált ľakodĺóhelyeket is megfelelő szźrrů,an sztikséges létesíteni. (Ezeket és a további
je|zőtab|źi<at, valamint buľkolati jeleket, továbbá az automaták elhelyezését, a _ az Qvezet létesítésének
engeđé|yezéséhez szfüséges, a terĹiletre vonatkozó - forgalomtechnÍkai tóľv fogja tnta|mazni.)

A fizetó ovezetkiteľjeszéséhez szfüséges a parkolójegy-kiadó automaták, valamint a foľgalmi je|zt5táb|ák

telepítése' automatfü szoftveľes installálasą foľgalomtechnikai tervek elkészítése, engedélyezése, a
parkolóhe1yeklétesítéséhezszfüségesútburkolatijelekfestése,stb.

A fizető parkolóhelyek szamanak bővítése a Budapest füvĺĺľos kozigazgatási teľületén a jánnÍĺvel vźnakozás
rendjének ' egységes kialakítasarő|, a vźrakozás díjáról és az iizemképtelen jáľművek tárolásának

, szabźůyozasarő| 30/2arc. ryI. 4.) Főv. Kry. ľendelet módosítását igényli. A Józsefuáros kĺizigazgatási
területén a jáľművel töľténő' vźrakozás kjegészító, helyi szabźiyozźsźrő| sző|ő 26/20t0. (VI.18.)
tinkormányzati ľendelet módosítása ĺs szĺikséges.
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GAZDASÁGl szÁvÍrÁsor

Józsefu árosi Közterü let.felÍigyetet
KöltséEvetésí tenrezet
955 ťrÍ Íízető.'váľakozóhelv. 17 automata. 4 fő parkoló ellenőr

zaĹ3.január ol.december 31. Parkolásí övezet bővítésével kapcsolatos személyi juttatások
(12 hónapral

Józsefuárosi Közterület.felĺigyelet
Költsé gvetésí te'rrezet
Parkolĺísí övezet bővítésével kapcsolatos dologl kíađások

sonsz. Megnevezés létszám
(fő)

időszak
(hó)

bruttó
ässzeg havi

bruttó
összeg '

éves

járulékok
(27%l

EHO
(1 í.'9

%)

SZJA
(19,04

Tol

Személvi iuttatiások te|jes munkaidős' Mt.
hatá|ya alá taĺtozó 4Íő

t parkoló el|enőr 4 11 ĺ70 000 7 480 000 2 0í9 600

2 Alapi|letmény összesen: 4 ĺ70 000 7 480 000 2 0ĺ9 600

3 Eovéb szeméIvi iuttatások
4 cafeteria. nettó összeq. + iárulékok 4 11 11 137 490 028 58 313 93 301

5 Egyéb személyi juttatások összesen 11 137 490 028 58 313 93 301

6 Személyi juttatások łisszesen: 7 970 028

7 járu|ékok összesen: 2 0í9 600 58 3í3 93 301

sonsz. Dologi.kiadások Mennyiség
(db) Egységár összesen /

Ft ( bruttó)

1 egyenruha beszezés 4 203200 812 890

2 adatkártya pda-hoz 4 .ĺ0 000 40 000

3 mobi| telefonkészü|ék beszezése 4 12700 50 800

4 Te|enor e|öfizetési díj (í2 hó) 4 406,4. 195 072

5 fényképezőgép beszezés 5 63 500 317 500

6 Útburko|ati je|ek festése 1 2942082 2942082

7
Forgalmi je|zótáb|ák beszezése, te|epítése
(övezet ĺdókor|át,' kerékbi|incs,
ok e|szá||íĺás)

1
1 079 500 't 079 500

I Tarta|ék akkumulátor beszezése 9 80 434 723 906

9 Hőpapír beszezéŚe ': í00 5735 573 500

í0 Üzemanyag beszerzése í2 hó * 80 e fr 12 80 000 960 000

11 Parkoló automata kárbantartás 12 200 000 2 400 000

12

ĺ3
14 Do|oqi kiadások öśszesen: í0 095 160

í5 áfa beÍ|zetés 3 700 000

J6 Dologi kiadások+ÁFA bef|z.+sZJA össz.: í3 795 í60



Jozsefuá rosi Közterĺl let.fel ĺi gye|et
Költségvetési teľvezet

sorsz. osszesités Ft (bruttó)

1 Alapilletmény összesen: 7 480 000

2 Egyéb szemé|yl Juttatások összesen: 490 028

3 Járu|ékok összesen: 2077 513

4 Dologi kiadások ĺ0 095 í60

5 Dologi kiadások: munká|Íató terh.SZJA 93 30í

6 Dotogi kiadások ÁFA befizetés 3 700 000

7 Kjédások összesen: 23936 402

Józsefuárosi Közteľület-
felügyeIet
KöltŚéĺĺretési tervezet

' 955 úí Íizető vríľa'kozóhelv. 17 automata. 4 fó parkoló ellenőr

. Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos egysze ti beszetzések kíadásaí /
felhalmozásí kiadások

soÍsz. Dologi kiadások Mennyiség
(db) Egységár összesen /

Ft (bruttó)

1 4 db oarkoló automate beszezés 4 2762 250 .|ĺ 049 000

2
í3 db rende|kezésrc á||ó, tnk. Tu|ajdonban
|évő automata fe|úiítása 1 5 7í5 000 5 715 000

3
Új dĺfizetó zónához forga|omtechnikai
teruek' mérések 1 4 445000 4445 000

4 automaták matricázása 17 29700 504 900

5 automaták te|epítése. áthelvezése 1 3042793 30r',2793

6 automaták takarítása. festése I 293624 293624
7 automatákhoz qépa|apok beszezése 1 882 904 882 904

I automata kasszaćs szerviz aĺtó zárbeté| 34 25 108 853672

9
automata kasszaés szerviz ajtó zárbetét
csere u 13 487 458 558

't0
automaták távfe|ügyeletbe i||esztése,
chipkártya, bázis+tarifa programozása 17 í6 967 288439

11
S|M kárýa beépĺtése, TC35 modem
orooramozása 17 't0922 185 674

12 GSM funkciók eovszeri orooramozása 17 I 509 144 653

13 Akkumu|átor tö|tó 1 160 376 í60 376

14
a uto m aták h oz pénzkazet|a + záĺ
beszérzése 9 1í3 306 1 019 754

't5 Autoľnata és pénzkazettá ku|cskész|et 1 35 447 35 447

í6 PDA készii|ék beszezés 5 127 000 635 000

't7 PDA készü|ékhez nvomtató beszezése 5 285750 1 428750

18

19 közbeszerzési e|iárás í 000 000

20 Eqvszeri besze]zések kiadásai: 32 143 541

Kiadások mĺndtisszesen: 56 079 946Ft



3. sZÁMÚ MELLÉKLET

J ózsefuá ľos i Közterü let-fe l ti gye let
Költséĺnretési tenrezet

Parkolási iĺvezet bővítésével kapcsolatos várható bevételek

JózseÍvárosi Közterĺilet.fe|ügyelet

KöltségÝetési tervez€t
955 úĺ fizetó várakozáhely. 17 autonata. 4 fó parkoló ellenőr

2oĹ3. nuáĺ o1 -đecembeľ 3 Parkolási övez,et bôvítésével

t2 bc, díizóna

üzemeltetési
óraszám

(20í3.0í.0í-
12.23.1

kihasználtság
(250!"1

elsődleges
díjfizetés

130.o/"1

összesen /
Ft

pótdíj
Í2oo/"|

kerékbiIinc
's

várható
bevétel Ft

áfa
visszaigény

lés Ft

várható
bevéĺeI

łisszesen
Ft

955 240 2480 0.25 0.30 4263't 200 I 526240 5 750 000 56 907 'ĺ40



Józsefu á rosi Közterĺi let.fe!ĺl gyelet
Költségvetésí teffezet
955 úí Íizető várakozóhelv. 17 automata. 4 fő paľkoló ellen{ĺr

2oĹ4:január ol.decembeľ 31. Parkolásí övezet mÍíködésével kapcsolatos személyiJtittatások,
(12 hónapra)

Józsefvárosi Közterület.felügyelet
Költsé gĺletési ten'ezet
Paĺkolásí iivezet mÍiköđésével kapcsolatos đologi kiadások

soľsz. Megnevezés létszám
(fő)

időszak
(hó)

bruttó
ässzeg havi

bruttó
összeg
éves

járu|ékok
(27%',t

EHO
(1 1,9
%l

SZJA
(19,04 o/ol

Személvi iuttatások te|jes munkaidós, Mt.
hatálya a|á taĺtozó 4 ti5

I parkoló el|enőr 4 12 í70 000 I '160 000 2203200
2 Alapilletmény összesen: 4 í70 000 8 í60 000 2203 200

3 Eqvéb személvi iuttatások
4 cafeteria, nettó összeq' + iáru|ékok 4 12 11 137 534 576 63 615 101 783

5 Egyéb személyi juttatások összesen 11 137 534 576
63 6í5

.|0í 783

6 Személyi juttatások összesen: 8 694 576

7 járulékok összesen: 2203 200 63 615 10't 783

sorsz. Dologi kiadások Mennyiség
(db) Egységár Osszesen /

Ft ( bruttó)

Ą Telenor e|őfizetési díj (12 hó) 4 4 064 195 072

6 Útburkoĺati je|ek festése 1 2942082 2942082
ForgaImi je|zőtáblák karbantartása,pótlása
(övezet idökorlát' kerékbiIincs;
ok.eIszál|ítás)

1
350 000 350 000

o Hőpapĺr beszezése ĺ00 5735 573 500

10 Üzemanyag beszezése ĺ2 hó * 80 e fr 12 80 000 960 000

11
Parko|T automata kańantartás (havi
karbantartás, takarítás' festés' stb.)

't2 333 333 4 000 000

12

13

14 Doloqi kiadások öśszesen: 9 020 654

15 áfa beÍizetés I 000 000

í6 Do|ogi kiadások+ÁFA beÍiz.+sZJA össz.: 18 122 437
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Józsefvárosi Közterĺilet.felĺigyelet
Költsénretésí tenrezet

sorsz. osszesĺtés ; Ft (bruttó)

1 Alapi||etmény iisszesen: 8 í60 000

2 Egyéb szemé|yi juttatások tisszesen: 534576

3 Járulékok összesen: 2266 815

4 Do|ogi kiadások. 9 020 654

5 Dologi kiadások muiikáltató terh.szJA í0í 783

6 Dologi kiadások ÁFA befizetés 9 000 000

7 Kiadások összeseu 29 083 828

Józsefvárosi Közterület.
felÍ,igyelet
Kiiltsé wetésí tervezet
955 Íizető váľakozóhelv. 17 automata. 4 fő parkoló elleńőr

P'arkolásí ővezet, mÍĺköđésével kapcsolatos felhalmozásí kíađások

soÍsz. Dologi kładásqk Mennyiség
(db) Egységár összesen /

Ft (bruttó)

1 PDA késżü|ék oót|ás 2 127 004 254 000

2

3

4

5 Felhalmoási kiadásokj 254 000

Kĺadások minďiisszesen: 29337 828Ft



3.1sZÁMÚ MELLÉKLET

Józsefuá rosi Közterü let.fel ii gyelet
Költséevetési teľvezet

Parkolásii5vezetbővítéséve1kapcsolatosvárhatóbevételek

Józsefuárosi Kćizterület-felĺigyelet

KiiltséÍĺvetésí tervezet
955 úl fizetó váĺakozóhely. 17 automata. 4 fó Paľkoló ellenőr

2014. ol.december 3 1. Parkolásl tivezet bóvítésével bevételek

Ĺ2b.G, d3izóna

üzemeltetési
órasám

(20í3'01.0í.
12.23.1

kihaszná|tság
1280/"1

elsődIeges
dijfizetés

Í3oo/o|
összesen /

Ft
pótdĺj
Í25o/"|

kerékbilinc
s

.várható
bevétel Ft

äÍa
visszaigény

lés Ft

várható
bevéteI

összesen
Ft

955 240 2480 0.28 0.30 47 746 944 .|í 936 736 5 750 000 65 433 680

4. szAMÚ MELLÉKLET



Ktizteľiiĺet Tefülete đb. őĺa TaĺÍÍa

Batoss téŕ Fiumei fe\ű]riátő a|att t6 8-18 3 240

Baľoss téĺ Keĺepesi út 3-5. MAĐ 8-18 3 240

Keieti pu. ind. old.
(Keĺepesi út felöI) 29 8-18 ô3 240

Keleti pu. ind. old.
(Keĺepesi út felöI) f7 8-18 J 240

Keleti pu. érk.
o1đ. (-ľhökölv út felöl) 78 8-1 I J 240

Keleti pu. posta előtt
(-I.hokölv út felöl) f2 8-18 J 240

Rákőczítét Y ás;,át utca felőIi oldal 4 8-18 ) 240

Déĺi Miksa utca felőli oldal 8 8-18 5 240

Déĺi Miksa utca felőli oldal 7 8-18 3 240

Yásatutca mindkét oldal 13 8-18 J 240

Baross utca 71. (7-13) 8 g-20 3 400

20. Q-30\ 77 8-20 3 400

21. 5 8-20 ąJ 400

23. Q3-39\ 73 8-20 ąJ 400

38. (30-44) t6 8-20 J 400

43.(41-49) 16 8-20 3 400

Baĺoss utca 60. 15 8-18 J 240

s9 i59-61]' 8 8-18 3 240

64 64-68) 5 8-18 J 240

69 6 8-18 J 240

B|ahaL.tér Blaha3 32 8-20 3 400

Blaha 1 38 8-20 aJ 400

József köľut 13 (9-1s) 1.2 8-20 3 400

18. 6 8-20 ĄJ 400

21 (17-27) 18 8-20 J 400

24 O0-28\ 77 8-20 J 400

30 G0-32\ I 8-20 J 400

31 Q9-31\ 7 8-20 J 400

38 ŕ36-40\ 10 8-20 ôJ 400

42 68-42) 73 8-20 3 400

41 (37-45\ 75 8-20 3 400

33. (33-3s\ 6 8-20 3 400

61 (5s-63\ 71 8-20 J 400
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ó0 9 8-20 J 400

68 64-68) 10 8-20 J 400

78 00-78) 9 8-20 J 400

67.rcs-69\ 10 8-20 J 400

47'e7-53\ 20 8-20 J 400

UlIőí út 24 74 8-20 J 400

28 6 8-20 J 400

18- Z0 12 8-20 ĄJ 400

5. szAMÚ MELLÉKLET

Józsefvárosi Díifizető iivezet térkép:

t0


