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Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr o zati j av as|at a bízottság szźtmźtr a:

A VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés
meŃfugla|ásźt.

Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Józsefuárosi Közterület-feliigyelet feladatel|áúásálnak szakmai és pénziigyi, költségvetési
hatékonysága érdekében javasolt az a|źhbi áľu- és szolgáltatások beszerzése, feladatok elvégzése,
valamint a 2013. évi költségvetésének módosítása.

I. Ktizterület.felĺiryelet

l. Járőrautók, kerékbilincses autók és karbantaľtó autók (ĺisszesen 8 db autó) nyári
gumicseréje sztikségessé vált, a megeľősített falu gumik beszerzésének költsége 1.500,0
e Ft.

2. A Felügye|ęt számítőgépeinek nagyjából 30%o-a 2006-ban keľült beszeľzésre, állaguk
ennek megfelelő. A zavartalan feladatellátáshoz sziiksóges a cseréjtik, tovźtbbá a
térťĺgye|ő központba, valamint az ügyfelszo|gáIatra szfüséges újak beszerzésę, A
beszerzéshez l.699,0 e Ft <isszeg biztosítása sztikséges. A szźlmittstechnikai
eszkĺizállomźny az elmúlt |,5-2 évben szinte a đup|ájára nőtt. Átténĺink az elektľonikus
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bírság és pótdíj kiszabásáľa. Ennek megfelelően az eszkozpark a kézi számítőgépekkel,
mobil nyomtatókkal, PoS teľminálokkal is bővü|t. Az év során jelentősen bővĹilt a
szerveľpark, illetve akiegészítő műszaki berendezések száma. Ennek megfelelően a havi
karbaĺfiartási és ľendelkezésľe állási díj 650,0 e Ft-ľól l.160,0 e Ft-ra emelkedik. A taľtós

többlet költség 2013. július 1. napjától havi 510,0 e Ft' mely 2013. évre pénzforgalmi
szemléIetben összesen 2.550,0 e Ft dologi kiadást jelent. Éves szinten a tartós
kötelezettségvállalás 6.120,0 e Ft.

A Józsefrarosi Ktizterület-felügyelet eddigi kĺjzel tiz évęs működése alatt több tízęzer
intézkedést foganatosítottak munkatársaink. Az intézkedéseik során számos esetben
kísérelik meg az intézkedés a|á vont személyek úgy befolyásolni a köZteľĹilet-
felügyelőket, hogy őket a megkezdett intézkedésüktől történő elállásra rábírjĺík. A
köZteľület-felügyelő elleni verbális, vagy tettleges támadások megelőzése, a bekövetkezett
tĺámadás bizonyítő ercju rogzítése, és az elkövető felelősségének bizonyítása, valamint a
komrpciós jellegti magatartásformfü visszaszoľítása érdekében, a közterület-felügyeletről
szőIő 1999. évi LXI[. törvény rendelkezése alapjrĺn az intézkeđéseinket videofelvételen
szźnđékozunk rögzítení. A rogzítés az intézkedés megkezdése előtt indul, és annak teljes
lefolyásáig taľt. A rögzített felvétęlt _ ha arra bríncselekmény, vagy szabálysértés,
szabźůyszegés bizonyítása éľdekébęn nincs szĺikség _ 72 őrźn belül megsemmisítjfü, ha
targyi bizonyítási eszközként fe|haszĺá|hatő, aľchiváljuk. Tekintettel affa) hogy a
videofelvéte| kizfuő|ag a feliigye|ői intézkedéssel kapcsolatban fog keletkezni, torvényi
fe|hata|mazása alapjźn, nem sziikséges sem źLz intézkedéssel éľintett személy(ek), sem az
intézkeđo köZterület-felügyelő(k) ezirźnyű beleegyező nyilatkozata. Az adatkezelésheza
Nemzeti Adatvédelmi és Infoľmáciőszabadság Hatóságtól sem regisztráciő, Sem engedély
nem sztikséges, meľt az 1999. évi LXIII. tĺlrvényrendelkezése a|apján a köaerület.
felĺigyelő intézkedéséről, és az intézkeđésével érintettről felvételeket készíthet. Eľĺől', az
intézkedésének megkezdése előtt tájékoztatĺiake|| az érintettet, akinek nem szükséges a
be|eegyezőnyilatkozata.

Az ,,esemény kameriĺk'' akozterulet-felügyelői intézkedésekhez szolgálati gépkocsikba +

köZterĹilet-feltigyelőkn ek beszerzési kĺiltsége 5. 08 0,0 e Ft.

A hatékonyság növelése érdekében fejlesztési igények:

a.l Kanerás adatfelvevő, megjelenítő modul:
A Józsefuarosi KcizterĹilet-felügyelet a vonatkozó jogszabályok a|apjźn egyes
tltkereszteződésekben e|helyezett kameľákkal a szabálytalan gépjárművezetőket
távollétében kiszabott bírsággal sújtja. A folyamatot támogato sztmitástechnikai modul
kialakítása 20lf első felévében elkezdődött. Ennek folyomrínyaként a rendőrség
épületében a téľfigyelő kamerfü kdzponti helyiségében a megfelelő infrastruktura
kialakításra keľült, továbbá a Jőzsefváĺosi Közterület-felügyelet telephelyén is kialakításra
került a megfelelő kapacitású ađatfeldolgoző és fogađó egység. Az ađott programfunkciók
meglewezése megtörtént, a megfelelő szintú munkavégzés és funkció elosztás a ľendőľség
és a közteľület-felügyet között egyeztetésre keľült.

A jelenlegi modul képes mind a kameľákkal készült ál1ó képeket, mind videó felvételeket
kezelni. Ez a|apján kész automatikusan a birság kiszabźsát rogzíteni, majd a kĺizponti
UNIKER rendszerben a megfelelő interfészen keresztül az ügymenet bonyolítását
elindítani. A JKF ügyfelkapuján tĺjľtént integtáciő utiín az adott eseményeket



megjeleníteni, illetve videó felvételeket vísszajátszani a megfelelő ľegisztrációval
rendelkező felhasználó számźlra.

A kameľás adat-felvéte|ező ľendszer egyszeri fejlesztési díja 4.445,0 e Ft, a havi
katbaĺtartási üzemeltetési és támogatási díja 381,0 e Ft, mely 2013. évben pénzforgalmi
szemléletben 1.905,0 e Ft dologi többletkiadást jelent. Eves szinten a tartós
kötelezettségvállalás összege 4.572,0 e Ft.

b./ Komplex adatelemző és ęllenőrzési funkció ellátása:
A Józsefuaľosi Közterület-feltigyelet a kcizterĹilet-feliigyelettel, kerĹiletőrséggel, parkolás-
üzemeltetéssel' térfigyelő kamerakĺizpont üzemeltetéssel, távfelügyeleti ńasztásra
kivonuló szolgáIat fenntartásával és a keľékbilincselő csoporttal alkot szervezeti egységet.
A feladatok ellátásahoz szükség van a hatékony ellenőľzésre, mely egyrészt á|| a
vezetőknek a beosztotti állomanyra vonatkoző hlxnán kontľolljából, másľészt az egyes
vezetési szintekhez tartoző ellenőrzési funkciók elvégzésének hatékonyabb, a modem
számitástechnikai eszközöket is igénybe vevő infoľmatikai fejlesztés. Az intézmény a
közteľület-feliigyeletek kĺjzül elsőként vezette be az elektľonikus intézkedési foľmákat a
különböző feladati eL|átása során. A személyi állomany majd' 3 év aLatt k<jzel 60%o-os
bővĹilése miatt igen nagy adattĺĺmeget gytijt és taľol folyamatosan źV egyes ügyekkel
kapcsolatban. Ennek hatékony elemzéséľe, a meghatźtrozott folyamatoktól való eltérések
kisztĺrésére a hatékonyság nĺivelése éľdekében célszeru a Felügyelet á|tal haszná|t
rendszereket, modulokat, kooľdinéúźlkat, adatokat a modernkor adta lehetőségeket jól
ismerő kůilsős szolgá|tatőt igénybe venni.

A szolgáltatás havi díja 4f0'0 e Ft,2013. évben július 1. napjától szźtmít.l'ĺa pénzforga|mi
szemléletben 2.100,0 e Ft' mely egyben taľtós ktitelezettségvállalást jelent. Taľtós
kötelezettségvállalás éves összege 5.040,0 e Ft.

c.lKozterilet foglalási és útkezelői modul beszerzése:
A kĺjzterületek jogszeľű és hozzájźru|ásnak megfelelő haszná|aténak ellenőrzése, és
sztikség esetén kikényszerítése érdekében rendkívül fontosnak taľtjuk, hogy már a
közteľület-hasznáIati kérelmek benyújtása után on-line adatok álljanak a közteľĹilet-
felĹigyelők rendelkezésére, amely alapjźn ellenőrizni |ehet azt, hogy a kérelem benyújtása
és a hozzájaľulás kiadása előtt tĺĺľtént-e mar közteľtilet haszná|at, valamint a közteľület-
felügyelői ellenőrzések adatai, megá||apitásai és a helyszínen késziilt fényképfelvételek
azonna| rendelkezésre állnak az onkoľmźnyzat részéte. Ezeket az adatokat a ňgzítést
követően azorľra| |átja az Ügyosĺály munkatársa, aki intézkedni tud az ercdeti állapot
he|yreá||itásĺĺról, ahozzźlttĺulás visszavonásaról, vagy megtagadźsźtro|. Azigyíntézó á|tal
lefolytatott intézkedések pedig azonna| megjelennek a közteľület-felügyelő PDA
eszközein,illetőlegFeltigyeletszźtmitőgépein.
A modul másik funkciója, hogy Józsefuáros közútjain lévő útfelbontásokat, kátyúkat,
úthibfüat a Feliigyelet PDA-n rogzíti, így azok on-line jutnak e| az Ügyosztá|yhoz,
valamint a Jőzsefvárosi VárosiŁemeltetési Szolgálathoz, hatékonyabbá téve ezzel' a
szervezetek kĺjz<jtti kommunikációt, így gyorsítja akoztftkezelői feladatokkal kapcsolatos
feladatok ellátásźt.
A modul inteľnet alapí működése lehetővé teszi, hogy a jogosultsággal ľende|kező
vezetok külĺinbĺjző statisztikai adatokat kapjanak, szinte napÍa készen, Józsefuáros
kö zterĹil eteinek haszn á|atar ő|.



A rendszer egyszeri fejlesztési dija 2.540,0 e Ft, havi díja 254,0 ę Ft, 20|3. július 1.

ĺapjźltő| számitra péluforga|mi szemléletben I.270,0 e Ft taľtós dologi többletkiadást
jelent. A taľtós kötelezettségvállalás éves összege 3.048,0 e Ft-ot jelent.

5. A Felügyelet szolgálati gépjárműveire felszerelt fenyhidak, mobil fenyjelzők életkora

meghaladta a 3 évet, folyamatosan javítandók, mely mára már ĺem gazdaságos. A
figyelmeztető fényjelzések használata elengedhetetlen a Felügyelet számára, mivel
bizonyos intézkedések során (kerékbilincselés, gépjáľmű elszállítás) a KRESZ 50.$ előírás

a|apjźtn használni kell.

A szolgálati gépkocsikon a fenyhidak cseľéjének kĺiltsége (6 x 250. e Ft) 1.500,0 e Ft,

mely egyszeri kĺiltséget jelent.

6. A felújított épület részbe (étkező, öltöző) l50 db székek beszeľzése szükséges a JKF
iigyfélszolgźůatára, melynek egyszeri beszerzési költsége 1.050'0 e Ft

7. Szolgálati gépkocsikon, ügyfélszolgálaton, ktizteľület-felügyelői, kerĹiletőri és parkoló őri
karjelzések matricák cseľéje az iĄ Jőzsefuárosi címeľrel, melynek egyszeri beszerzési
költsége 1.500,0 e Ft.

8. Útbuľkolat festése a jozsefvźrosi díjfizető zőnźn kíviil mozgáskorLźttozott helyeken. A
KözteľĹilet-felügyelet a kerületi díjfizető zőnákban a gépjáľművezetok szabályos
paľkolását elősegítve a mozgáskor|źúozott helyeken az útbuľkolatot kék színűre festtette.

Ezze| jelentősen csökkent a szabźůytalanul varakozők szźmla ezęÍI a helyeken, javifua a
kĺizlekedési morált. Az útfestéssel kapcsolatban pozitiv visszaje|zések éľkeztek mind a
mozgássérültek, mind pedig más gépjáľművezetóktó|' mely alapján a Felĺigyelet a
díjfizető zőnźkon kívül is célszeriĺnek tntja a mozgáskor|átozottakat szá||itő jáľművek

részére fenntaľtott vfuakozőhelyek útfestését. Az egyszeri kiadás összege: 2.540,0 ęFt.

I. łisszesen 20Í3. évi költségvetési igény 29.679,0 eFt

II. Paľkolási feladatok

1. A 2010. és 201 I. évi díjfizető zőnabovítések megoldottfü a đíjťĺzetésbe bevont tertileteken
jelentkező paľkolási fesztiltségeket. A tapaszta|atok szeľint célszeni külsős szakéľtővel
megvizsgálni Népszínhźz utca _ Karácsony S. utca _ Baľoss utca _ IlIés utca _ Koranyi S.

utca _ ulloi tt _ Futó utca - Hoľváth M. tér _ Baross utca _ Szllzltca_ Tavaszmező utca
_ Nagyfuvaros utca átlta| hatfuos teľtiletet, mivel az em|itett dijfizető zőnabovitések után

ezeÍL a területen mérhető, tapaszta|ható paľkoIási fesziiltség, mely megoldásźtra leginkább

a đíjťĺzetés bevezetése nyújthat megoldást.

Atervezetttlj díjfizető zőnafe|mérésének díja (kb. 2500 új férőhely) 2.540,0 e Ft.

2, Fizetési meghagyás (a továbbiakban FMH) végľehajtási modul beszerzése a parkolás-
tizemeltetés hatékonyságának és eredményességének érdekében:
A Józsefuĺíľosi KĺizteľĹilet-feltigyelet egyedi igényeinek megfelelő FMH-t kibocsátó,

illetve adott ügy csopoľtos kezelhetőségét lehetővé tęvo a jelenlegi paľkolási szoftveľrel
kompatibilis önálló modul kialakítása kezdődött eI. Az adott modu| tarta|mazza a te|jes



pénzugyi nyomkövetést, előírás kezelést és ezen adatok megosztását azigyfé|szolgálaton,
,'back office'' tevékenységné| a pénzügyön, illetve az FMH-os tigyekben, valamint a peľes

eljĺĺľásokban eljźlrő ügyvédnél is. Az FMH modul képes kezelni az ügyek jogeľőľe

emelkedése utani behajtás kezelését is. A teljes FMřI/behajtás folyamat funkcionálisan
úgy épül fel, hogy az adott funkciót barki el tudjavégezni, aki megfelelő jogosultsággal _
akár távoli felhasznáJĺiként (iigyvéĺ|) is _ hozz,źlfér a ľenĺlszęrhęz, Az FMH/Behajtási
modult támogatja az új nyomtatvétny és dokumentumkezelő, illetve a csopoľtos bírósági
anyagválogató modul, továbbá a szemé|y és lakcímnyilvźntartő csopoľtos automatikus
lekéľdező funkciója is.

Az FMH modul egyszeľi díja 3.810,0 e Ft' a havi üzemeltetési, karbantaľtási és

a|ka|mazáskezelési költsége 635,0 e Ft/hó, 2013. évben péĺuforgalmi szemléletben
3.175,0 e Ft, mely egyben taľtĺis kiitelezettségvállalást jelent. Egy évre a tartós

kötelezetts égv á||a|ás tisszege 7 .620,0 e F t.

3. Parkoló automatfü beszeruése:
A Siemens MagyaľországZtt.-vel a KĺjzterĹilet-felügyelet kiváló uz|eti kapcsolatban áll. A
Siemens megkeľeste a Felügyeletet 3 db bemutató daľabként hasznźit, de eredeti gyári
állapotú paľkoló automata ajźlnlatta|. Az eľedeti áÍ l.850,0 e Ft automatánként, az ajánlati
ár l.l00,0 e Ft +áfa. Az aján|atkedvezo és figyelemme| arra, hogy a Józsefvárosi díjfizető
zőnák jilvőbeni bővítése váľható, javasolt a beszeľzéstik.
Azegyszeri beruhazási kiadás 3.300. e Ft+áfa, bruttó 4.191. e Ft.

II. összesen 2013. évi kiiltségvetési igény 13.716'0 e F.t

III. Térfigyelő -kameľarendszeľ

1. A Baross utca _ József kĺjruthoz hasonl őan a közteľĹilet-feliigyelet megvizsgálta a keľĹileti

fokozottan balesetveszélyes helyeket. A BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitrĺnysággal
töľtént szakmai egyeztetés a|apjźtn javasoljuk a fenti helyszínen a térÍigyelő kamera
kiépítését.

A téľfigyelő kameľa vásarlásanak és telepítésének egyszeri beszęrzési költsége (Fiumei
tlt/Do|oghźnúca) 3.200,0 e Ft.

III. iisszesen 2013.évĺ költségvetési igény 3.200'0 e Ft

I-III. összesen 46.595 e Ft' ebből taľtós ktitelezettségvállalás 2013. tisszege ( felĺigyelet
és paľkolás ) 11.000 e Ft. A taľtĺís ktitelezettségvállalás évenkéntĺ iisszege tisszesen
26.400. e Ft. Költségvetési szerkezet szerinti megbontásban a kiiltségvetési
tiibbletĺgényeket az e|őterjesztés 1. számú melléklet tarta|maz:za.

A szoftveľek, infoľmatikai modulok, eszközök beszerzése, teruezett új díjfizető zőna
felmérése a Felügyelet hatékonyságának nĺjvelését, a műkĺĺdés optima|ízźtlását hivatottak
megteremteni.

A költségvetési igények 20|3. évi kĺiltségvetési fedezetéül javaslom az a|ábbi bevételi
többleteket megjelĺilni:



- a 30105 paľkolási címĺendnél paľkolási bevételi előirányzat emelése 24.886. e Ft
osszegben, me|y 5.29I. e Ft-ban az éfabefizetés <isszegét istarta|mazza,
- a 30101 köZterület-feltigyelet címĺend k<izhatalmi bevételek (bírság) emelése 27.000. eFt

összegben.

A KözterĹilet-felügyelet gararftálja, hogy a becsĹilt bevételi többlet 20|3. évben teljesítésre
kerül és a következő években a tevékenységének bevételeiből a taľtós kötelezettségvállalásra
a költségvetési fedezetet megteľemti, így önkormányzati egyéb foľrást az Önkormźnyzatnak
nem kell biztosítani.

A fenti áru- és szo|gźitatások beszeľzésének egy része kozbęszęrzési értékhatźlrt e|éri, ezért
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a KözteľĹilet-felügye|et vezetőjét a
sziikséges kozbeszerzési és kĺizbeszetzési éľtékhatĺáľt el nem éró beszerzési eljrĺrások
lefolyatásrĺľa.

Az önkoľmányzat költségvetésének módosítása a |912009. (V.06.) önkormĺĺnyzati renďelet I.
mellékletének |6. pontja alapjan a minősített szavazat1obbséget igénylő kérdés. A
ktiltségvetés módosítása az źilaľĺ.lhźńaĺtásról szóló 201I. évi CXCV' töľvény 34. $ (1)
bekezdése a|apján, a Képviselő-testĹilet át nem n:házhatő hatásk<jrébetaftozik.

Fentiekĺe tekintettel kérem az a|ábbi hatźr o zati j avasl at el fo gadás át.

H.ą.rÁnoz,łTI JAvASLAT

A KépvÍselő.testület úgy dtint' hory

1. elfogadja az e|óterjesztésben szereplő, a Józseftarosi Kĺĺzteriilet-felĹigyelet részére
töľténő aľu- és szo|gźĺ|tatások beszerzésének, és azok fenntartásának szükségességét,
amelyek bekeľülési költsége 2013. évben összesen 46.595,0 eFt.

2. ahatározat 1. pontja szerinti tĺibbletkĺiltségek fedezete érdekében _ az előterjesztésben
szereplő, a Jőzsefváĺosi KözteľĹilet-felĹigye|et áItaI megjelöltek szerint - a KözteľĹilet
felügyelet 30101 cím miĺkcjdési közhatalmi bevételen belül a bíľság bevételi
e|őirányzattLt 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím mfüĺidési intézményi működési bevétel
előirányzatźLt.24.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi
e|őirźnyzatan belül az áfa beÍizetés e|óirźnyzatát 5.29|,0 e Ft-tal megemeli.

3. a Közteľület-feltigyelet kiadási e|őirźnyzatait a hatźrozat 1. számí mellékletben
r ész|etezettek alapj an me gemeli.

4. a kcivetkező évek költségvetésének terhéľe a taľtós kötelezettségvállalásokĺa előzetes
kötelezettségetvźi|a| évente 26.400,0 e Ft ĺisszegben, melynek fedezetéül a Kĺizterület-
feliigyelet tevékenységének bevételeit jelöli meg, melyet címľendenként ahatźlrozat I.
szźtmllmelléklete,valamintaze|Í3terjesztéstarta|maz.

5. ahatźtrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a Kĺizeľület-feltigyeletvezetójét akozbeszerzési és a
közb eszer zé si étékhatáľt el nem ér ő b eszerué si e lj ĺáľás ok lefo l ytatásara.

6. felkéri a Polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźnźl,
valamint a k<lvetkező évek kĺiltségvetési tervezéséné| a határozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: I-4., 6. pont esetén Polgármesteľ, 5. pont esetén a Kozteľület-felügyelet
vezetője

Hatándő 1-3. pont esetén }0l3.június 05.



4. pont esetén af0|4. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése,
5. pont esetén a kĺjzbeszerzésí e|járások megindításáraf}I3.június 06.
6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június
30., valamint a következő évek ktiltségvetésének teľvezése.

szervezeti erység: Pénziiryi Uryosztály, JózsefváľosiA diintés végľehajtását végző
Ktizteľület.felü gyelet.

Budapest, 20|3 . május f4.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimĺĺn Edina
jegyző

nevében ésmesbizifbo/. ĺWb,ĺ 6 (--Z{/ y-e-ąľ eł. t
Dr. Mészíľ Eľika 
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Józsefuárosi Közterület.
felĺigyeIet
20í3. évi kö|tségvetés módosítás (adatok ezer
forintban)

Megnevezés / Címrend
Közterü|et- Térfigye|ő
fe|Ü9yeIet

,l. sz. me||ék|et

Dologi kiadás

Kerékbilincs Kerri|etórség Parko|ás tsszesen

1. erősĺtett fa|Ú gumiabroncsok

2. térfigye|ő kamera beszerzés

3' havi karbantańásidíj emelés

4.'.esemény kamerák'. beszerzése

5.a/ szoftver beszerzés.havi d.

5. b/kamerás adatfe|vevő moduI
havi d.
5.c/ komp|ex adatkezelő és
e||enőrző funkció havi díj

5.d/ közterü|et fog|a|ás modu| havi
drja
6. fényhidak cseréje

7. székek beszerzése

8. matrica csere, új józsefuárosi
címerhez kapcso|ódó kiadás
9' tervezett Új díjÍizető zina
fe|mérés, mozgáskor|átozott
útburkolatijeI festés
doIogi kiadások összesen:

Ebbőltartós
kötelezettségválla !ás

Éves összegben
köte!ezettségvál la lás
Megnevezés / Címrend

1. erősített fa|ú gumiabroncsok

2. térfigye|ő kamera beszerzés

3. számítástechnikai eszközök
beszerzése
4. ''esemény kamerák'' beszerzése

5. a/szoftver beszerzéshez egyszeri
d.
5.b/ kamerás adatfe|vevő modu|
egyszeri d.

5.c/ komp|ex adatkeze|ő és
eIlenörző funkcii
5.d/ közterü|et fogla|ás modul
egyszeri díj

6. fényhidak cseréje

7. székek beszerzése

680

2550
5 080

1 905

2100

1 270

1 050

1 500

2540

18 675 0

7 825

ĺ8 780

Közterü|et- Térfigye|ő
fe|ĺ.!gyeIet

410

410

410

3175

2 540

6 125

3 175

7 620

í 500

0

2 550

5 080

3175
I 905

2100

1 270

0

1 050

1 500

5 080

25 210

11 000

26 400

1 699

4 445

2 540

750

Felhalmoási kiadások

KerékbiIincs Kerü|etőrség Parko|ás tsszesen

0

3 200 3 200

1 699

0

3 810 3 8ĺ0

4 445

0

2 540

í 500

0

8

750



8. matrica csere, új józsefuárosi 0
címerhez kapcsolódó kiadás
9. tervezett új d'ljfizető zóna 3 db 4 191 4191
parko|ó automata beszerzése
felhalmozási kiadások összesen: 9 434 3 200 75o 0 8 00í 21385

kiadások összesen 28 109 3 200 í í60 0 14126 46 595


