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Váľosgazdálkodási és Pénzüry iBwottsáryväeĘdyezi x /

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati j av aslat a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénziieyi Bizottsáď Humánszolgáitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesúés meetársyalását.

Tisztelt Képvíselő.testület!

I. Előzmények

A Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete 2009. december 2-án, a 482ĺ2009. (x[. 2.) szÁmtl
hatźnozatźhan döntött a józsefvárosi koxeruleti parkoltatrís önálló megvalósításáról. A testĺileti határozafiak
megfelelően, a paľkolási rendszer iizemeltetése a Józsefuárosi Közterület-feliiryelet által ti'rténik.

Ir. A beterjesztés ĺndokolr{sa

A 2010.janurár 01-i induló állapothoz képest a díjťlzstő mnál< térbeli bővítése 20|2. áryri|is 01-től és 20|3.
januĺár 01.től összesen 1855 férőheýen történt meg.

A Közterület.feliĺgyelet egĺikfe|adataa parkolĺĺs-iizemeltetés. A parkolĺĺsi fesztiltségek kezelése, a parkolás-
gazÄáikodás eredményessége érdekében folyamatosan vizsgálja és méri Józsefuáľos kiizteriiletein a

várakozási igényeke! ťlryelemmel kíséri a közteńĺleten a kereslet.kínálat eryensúlyának alakulását,

elsödlegesen figyelve a kerületi lakosok paľkolóhely ellátottságát.

Az elmúlt hĺárom és trl év parkolás-iizemeltetési tapaszta|atai azt mutatjálq hory a díjfiz.ető övezetek

hatiĺrain, valamint a díjfizntésre nem kötelezett területeken a parkolási feszültségek jelentősen

megnövekedtet melyek indokolják a Képviselő-testĺilet újabb döntéshozata|ált. 
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III. Tényá|lás

A parkolás-üzemeltetés elsősorban olyan foľgalomszabályozási eszkĺJ,z, mely arra hivatott, hogy az adott
teriileten jelentkező parkolrási feszültségeket megszüntesse. Ugyanakkor a működtetés rentabilitrására is
hangsúlyt kell helyezni, ezśĺt a szzbźiyozźls bevezetésére vonatkozó döntéshez a Józsefuárosi Közterület-
feliigyelet (a továbbiakban: JKF) e|végezte a sztikséges gazÄasági számíL,ásokat és a vonatkozó - Józsefuĺáros
közigazgatási területén a jĺárművel t<ĺrténó várakozÁs kiegeszitő, helyi szzbźl|yozÁsźrő| szćilő f6/20|0.
(vI.18.) önkormányzati rendelet illetve a Budapest főviáros kozigazgatźsi teriiletén a jĺírművel várakozÁs
rendjének egységes kialakítrísáról' a viírakozás díjáról és az tizemképtelen járművek tĺírolásának szabályairól
szćiő 30ĺ20|0' ryr. 4') Főv. Kgy. rendelet szĺikséges mĺirlosítására vonatkozń javas|attal egyiift kerĺi|
előterjesztésre.

Az előterjesztésben elsőként szereplő - a közelmúltban megvizsgált teriilet a jelenleg középső
Józsefráľosban miĺködő parkoĺási övezet keleti hatánát képező, a Nagyfuvaros utca _ Mátyás tér -
Tavaszrnező utca _ Szťjz utca - Futó utca - Üllői ĺt - Korányi Sándor utca - Illés utca - Baross utca -
Karácsony Sándoľ utca _ Népszírdĺlźz utca által haarolt terület.

E terĺiletenjelentős parkolási feszültségek észlelhetőek. A területjelenleg a Budapest főváros közígazgatási
teri.iletén a járművel várakozás rendjének egységes kialakítrĺsáró|, a vtrakozÁs díjáról és az ijzenlképtelen
jármiĺvek tarolásának szabźiyozásáról szóló 30ĺf0|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. ľendelet 2. melléklete ,,Várakozási
övezetek díjtételek szerinti felsorolása'' szerint vźrakozźsi övezete része, azonban díjfizetési kötelezettség ma
még nem álI fenn. A terület egyĺ része 4. díjtételű területek (f65,- Ft/óľa) közé sorolt, további része az 5.
díjtételÍĺ terĺilethez (|75,- FťóĐ tartozik. (I. szdmú melléklet.)

A terület sok helyen lakótertilet jellegÍĺ, uryanakkor a Nagyfuvaros u. - Mátyás tér - Koszoru u. _ Magdolna
u. - Karácsony S. u. _ Népszínhĺáz u. által határolt terĹileten nagyon erős a munkába jaľó forgalom, valamint
a Klinikák térségében jelentős a|átogatő foľgalom, valamint e térségben is jelentős a munkába járó forgalom
is. Ez utóbbi teľületen erős P+R igény is tapaszta|hatő.

Mindezek a|apján a Klinikák környezetében (Szigony utca - üloĺ ĺt - Korányi Sándor utca - IlIés utca -
Tömő utca - Fiivészkeľt utca _ Jźpmin utca által határolt területen) 2013. április 25-én és május 8-án 800 és
1800 ktizött, a Nagyfuvaros u. - Máýás tér _ Koszoru u. _ Magdolna u. _ Karácsony S. u. - Népszínhźn u.
által haĺárolt teľtileten pedig 2013. június 27-én ésjúlius 4.én 800 és 1800 közöttvégzstt a JKF dinamikus
parkolás vizsgálatot.

A Klinikák térségében a parkolás vizsgáiatot az em|ített napokon és időszakban 543 db parkolóhelyen
végezte el a JKF ónánként aza|źtbbiterületi lehaĺíroltsággal:

Korányi Sándor utca (beleértve a Korányi Sándor utca és az,tjnaĺ ílt közötti átkötést is), a Tömő utca (az
Illés utca és Fi.ivészkert utca között) 254 dbféľőhely.

Tö,mő utca (Füvészkert utca és Szigony utca között), Jźtzlnin utcą Fiivészkeľt utca (Jĺázmin utca _ Füvészkert
között), Balassa utcą Apáthy István utca (Szigony utca és a Balassa utca)289 dbféľőhely.

A felvételek összegzesét követően - az utak forgalomszabáiyozÁsálről' és a közúti jelzések elhelyezéséről
szó|ő 20/|984. (XII. 21.) KM rendelet Forgalomszabályozási mĺíszaki szabáůyzat 35.15. a) pontjában
előírtakra firyelemmel - a JKF megállapít,ĺásai a következők:

A vizsgálat időszakában 10m és 16m óra között a2 őĺáľlált rövidebb idejĺi várakozási igény 2|,569ł.0 (előíľrás
legalább 20%) [lźprilis 25.én 2I,74%o, és május 8-ón 2I,37%oJ, az egész napos várakozás 30%o, a munkába
járó foľgalom pedig |9%ovo|t.

A telítettség áú|aga a mért időszakban: 72,5yo (előínás legalább 70%) [óprilis 25-én 71%, és mójus }-dn
74%oJ.

A mérés biznnyított4 hory a vonatkozó jo gszabéiyi előírások alapjĺán nincs akadálya a Szigony utca - Üllői
út - Konínyi Sĺĺndor utca - Illés utca - Tömő utca - Fĺivészkert utca _ lálzĺnľ.utca źital. hatráľolt területeken
azegy dfiövezettel magasabb övezetbe való átsorolásnak'

A Nag5rfuvaros u. _ Máýrĺs tér - Koszoru u. - Magdolna u. - Karácsony S. u. _ Népszínhĺíz u. által haüírolt
teriileten 2013. június 27-én ésjlilius 4-én 8m és 18m ki'zi't! 622 db férőhelyen végrntt parkolĺís vizsgálat
eredménye a ktivetkező:



A vizsgálat időszakában 1000 és 1600 óra között af órźnźi rövidebb idejiĺ várakozásiígény f0,61yo (előírás
legalább 20%) [június 27-én21,02%, és július 4-én20.20%oJ,azegésznaposvárakozás47%o,amunkábajáró
forgalom pedig 18% volt.

A telítettség źttlraga a mért időszakban: 85,0o/o (előínás legalább 70%) [június 27-én 86,3%, és július 4-én
83,7%ol.

A mérés bizonyította' hory a vonatkozó jogszabályi előírások alapjĺán nincs akadálya a Nagyfuvaros u. -
Mátyás tér - Koszoru u. _ Magdolna u. _ Karácsony S. u. _ Népszínhaz u. által hatĺárolt teriileteken sem az
egy díjövezettel magasabb övezptbe való átsorolasnak.

A parkolĺás.ellenőrzés tér- és időbeni kiterjesztésének elsödleges cé|ja, hory a Belső-és közepsó
Józsefuárosban jelentkezö, és a 2013. évben várhatóan egyľe tbkozódó parkolási fesztiltségekre megoldást
nyújtson 20|4. januźr 01-jétöl.

Javaslatok

A tarifiális parkolás-szabályozással érintett teľiileten lakók kedvezőbbhe|yzetbehozása. valamint a parkolás-
gazdálkodási rendszer hatékonyabb iizemeltetése érdekében az a|źtbbiaV'atjavasolom a Tisztelt Képviselő-
testĺiletnek elfogadásra:

t. A Nagfuvaros uÍca - Tavasanező utca _ Szűíz utca _ Baross utca. Horvőth Míhóly tér - Futó utca _
Üuĺt tłt - Kordnyi Sóndor utca _ Illés utca _ Kdlĺória tér _ Kardcsony Sóndor utca _ Népszínhóz uĺca
óhal haórolt teriileten és a hatóroló utakon (az nas uca *naeuveU a tarfólis parkollźs-szabólyozds
bevezetését, elsősorban a ma parkolási ö'vezetként mĺÍködö teriilet határánjelentkezĺ parkolási fesziiltségek
okán.

2.ASzigonyutca-Üu0iĺt-KorányiSándorutca-Illésutca-Tömőutca-Fi'ivészkertutca-Jĺĺzminutca
által haĺáľolt területet - tekintettel a Klinikák miatt jelentkezó nagy látogató forgalom miatt az 5. díjtételúí
teriiletbóÍl (I75,- Ft/óra) a 4. díjtételúí teriiletbe (265,. Ft/óra) célszerúí dtsorolni. melyhez a 30/2010' (VI.
4.) Főv. Kgy. rendelet módosítĺását szükséges kezdeményezni

3. A fenĺi mérési eredmények a|apjźn javaso|taNagłfuvaros lL _Mtźtylźs tér_Koszorú u -Magdolna u _
Karócsony S. u _ Népszínhóz u óltal hatdrolt terület 4. dijtételíÍ teríiletbe (265,- FÍ/óra) liirténő
dtsorolősa, melyhez szintén a30/2010' (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítĺsát szükséges kezdeményezni.

A tarifális szabáÄyozźs bevezetésével egy időben szĺikséges a Corvin neryed ma dijmentes felszíni
vénakozőhelyein is a díjfizntő parkolás-szab á|yozást bevezetni. Ez mintegy 70 db. válrakozóhe|yet érint. Itt a
felszíni parkolóhelyek álta|akítźlsápal (mozgráskor|áttozottak részére fenntartott illefue rakodóhelyet
kerékpáľtĺárolók kijelölésével) elősegíteni a meglevö mé|ygarźas kapacitlísának kihasználását.

A JKF szakmai javaslata alapján elsősorban vnkon a helyeken ahol a lakossĘi vĺírakozási igény a domináns
(pl. Szigony lakótelep) gazÄasáęi megfontolásbő| a firntő övezpt bevezetésekor a parkoló-automatĺík csak
egy részének (kb. 70 %) elhelyezése, mivel ott aláltogatő forgalom nem jellemző, továbbá a vĺĺrakozási dijak
egyre naryobb részet mobil telefon segítségével egyenlítik ki, ezze| mind a bővítés, mind pedig a jövöbeni
üzemeltetési is olcsóbbá válik.

A fizető parkolóhelyek számĺának bővítése az előbb említett két területen a Budapest ffiváros közigazgatási
területén a jĺármiĺvel vĺárakozás rendjének erységes kialakíůásáró|, a vánakozźs diiáról és az ťlzemképtelen
járművek üĺrolĺísĺának szabáiyozźsźről' 30ĺ2010. (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítłásĺít annyiban igényli,
hogy az érintett teriilet egy részén a jelenlegi 4. diitételt (265 Ft/óra) és 5. dfitételt (I75 Ftl&a) egységesíteni
sziikséges 4. dfitételűre Q65 Ftl&a).

Egyéb módosítĺás nem szĺikséges, mivel a Főv. Kgy. rendelet jelenleg is tafia|maz.za a bövítésre javasolt
teriiletet. A Főv. Kgy. rendelet módosíüĺsát kiĺvetően ugyanakkor a Józsefuáros közigazgatźsi teriiletén a
jĺírművel történő várakozís kiegészítő, helyi szabályozásźnó| szÍiő 26/2010. (vI.18.) iinkormĺányzati rendelet
módosítĺása válik sziikségessé. A 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy rendelet 6. szźmű fiiggeléke szerint a bővített
terület iizemeĺtetését annak megkezdése előtt ínásban afrjegyzőnek be kell jelenteni.

Az indulás óta eltelt időszak parkolĺís-ĺizemeltetési tapasúa|atai azt, mutatj,ílś' hory a fizrltó iivezetek
folyamatos karbantarüĺsa sziikséges, mivel a parkolóhelyek inínti kereslet-kínálat eryensúlyĺának beállítĺásą a
vĺárospolitikai elképzetések a taľifális parkolĺás.szabállyozźs folyamatos váitozÍatÁsźlt igényii. Ennek a
dinamikus ,,karbantaľtiĺs'' okán a Tisztviselőtelepen megieĺentek amk a jelenséget ameýek indokolttĺá
teszik a fiz-ető övezet kialakíüását is azon a teľiileten is.



20l2 októberében és 2013 ápľilisában a_ a2010. évben töľtént elózetes felmérést k<ivetően _ a JKF ľészletes
vizsgálatot végzett, amely alapján arÍa az..eredményre jutott, hogy kezdeményezni szükséges a
Tisztviselőtelep egy részén (Könyves K. Krt. _ Üľoi űt _ orczy út _ Eln<lĹ utca - Villám utca _ Vajda Péter
utca által hatĺárolt teriilet) a tarifiális parkolĺís.szabáůyozäs bevezetését.

Az 
-Üllői 

ttt _ orczy út - Elnök utca - Kiinyves Kálmán körút á|ta| hatráľolt területen 2013. április l l-én és
április l8-án 800 és 1800 között 520 db férőheýen végzettmérések eredménye a következő:

Avizsgźilat időszakában 1000 és 1600 óra között a2 óĺźná| rövidebb idejĺi váľakozási igény 24,08yo (előÍrrás
Iegalább 20%) [ĺźprilis l I-én 20,06%, és óprilis I\-ón 28,10%oJ, az egész napos vfuakozÁs 30%o, amunkába
járó tbrgalom pedig 33%o vo|t.

A telítettség ätlaga a mért időszakban: 82% (e|őirás legalább 70%) [óprilis 11-én 83%, és április I8-ón
gI%oJ.

Kiilön vizsgáiattárgyátképezte az Elnök utca _ Villám utca - Vajda Péter utca _ Könyves Kálmán krt. áttal
határolt terület, ahol a mérést 20 l 3 ' június 20-źn és 27 -én 800 és l 800 között keriilt leboňyolíŁásra, mely mérés
eredménye az a|ábbiak:

A l85 férőhelyen avizsgá|at időszakában 1000 és 1600 óľa között a2 órźnźů ľövidebb idejĹĺ várakozźsi igény
I0,07%o (előírás legalább 20%) [június 20-đn I1,03%, és június 27-én 9,12%o], az egész napos várakózái
30%o, a munkába járó forgalom pedíg49%o vo|t.

Atelítettség źú|agaamértidőszakban:70%o(e|őirás lega|ább 7O%) [június 20-ón69%, és június 27-én7t%oJ.

A terüIet önmagában nem elégíti ki a vonatkozô jogszabályok elóírásait, azonban, ha a két teľtiletet
eggyüttesen nézzĺJk, akkor már megfelel az előírásoknak (a2 őránźů rövidebb idejiĺ várakozźsi igény 2o,3oÁ,
telítettség éú|aga: 78,9yo), ezśrt az uu0ĺ ĺt _ orczy rit - Elnök utca . Villám utca _ Vajda Pétěr utca -
Kĺinyves Kálmán kľt. által hatĺĺrolt teriileten bevezethető a tarifális parkolás-szabá|yozÁs'

A terület jelenleg nem taľtozik a Budapest fôváros közigazgatási terĺ'iletén a jármíĺvel várakozás rendjének
egységes kialakíĺásáró|, a vźrakozźts díjáról és az ĺizemképtelen jármiĺvek tárolásának szabźt|yozásárő| szőIő
30lf0|0. (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete ,,Yźrakozźtsi övezetek diitételek szerinti felsoľolása''
szerint vźrakozási övezetekbe, ezértannak módosítását kezdeményezni szükséges, me|y során a következő
díj övezetekre teszek j avaslatot:

o a Heim Pál korház vonzáskörzetében 1Üiloi út, Delej utca valamint a Gaá|Mózes utca azÜlloi ĺt es
a Rezső tér között) - 3. dfitétel: 350 Ft/óľa, - l20 ferőhely

. az Ütloĺ ĺt és az Elnök utca közötti többi terĺilete n _ 2. díjtéte|: 265 Ft/őra, - 400 ferőhely. az Elnök utca és a Vajda Péter utca kiizötti teriileten - l. dijtétel: |75 Ft/őra,- l85 féróhely

Az előtedesztés 2. számú mellékletként bemutatott vizsgálatok eredményei bizonyítjá/ľ., hogy a vizsgáiatba
bevont területek többségén a rendelkezésre álló várakozóhelyek száma jelentősen e|marad a várakozási
igényektől, komo|y paľkolási fesziiltségeket okonaa területen.

A parkolrás-üzemeltetés időbeni kiterjesztését megelózően jelentős mértékíĺ kommunikáció szükséges. A
díjfizetés bevezetését követöen a Közteriilet-feliigyelet továbbra is vizsgálni fogja a dfifizetésbe be neň vont
tertileten tapaszta|ható parkolási helyzs,tet, és amennyiben a parkolóhelyek iránti keľeslet-kínálat
egyensúĺyának beá|lítĺísa megköveteli, javasolni fogja a bővítést.

A ťlzptő öveznt kiterjesĺéséhez szükséges a parkolójegy.kiadó automaüík beszerzÉse, telepítése, automatiĺk
äthelyezése, valamint új forgalmi je|zÍ5táh|ák'telepítése, automatĺík szoftveres installálásą forgalomtechnikai
tervek elkészítése, engedé|yezese, a paľkolóhetyek létesítéséhez szükséges útbuľkolati jelek festése,
parkolĺís-ellenőrzes e||átásźłloz sziikséges PDA-Iq hő nyomtatók, fényképezőgépek beszerzése.

A Kiizteľület-feltiryelet összesen 3 db taÍtahék jegykiadó automatĺíval rendelkezit melyekre a zavarta|an
iizemeltetési feladatok e||áttźsáłlozvan szüksége, így sziikséges 55 db új jegykiadó automata beszerzese.
Azöveznt kijelölése sonín firyelmet kell fordítani a mozgásukban korlátozottakĺészeĺemegfelelő számú (50
férőhelyenként 1 db.) - mintery 66 db várakoznhely létesítése, valamint a rakodĺísi igények kielégítésěre
koncentnílt rakodóhelyeket is megfelelő számban szükséges létesíteni. @zeket és a további jelzĺab|áł<at,
valamint buľkolati jeleke! továbbá az automaták elhelyezesét, a _ az över.et létesítésének engědélyezéséhez
sziikséges, a teriiletre vonatkozó - forgalomtechnikai terv fogia tatta|mani)

Az előterjesztésben szereplő két teriilet (Kiizepső Józsefuáros, Tisztviselő telep egy részc) díjfizető zőnába
történő bevonása összesen 3.283 tlj féľőhelyet tarta|maz, mely működtetéséhez a JKF engedé|yezett
|éts7źLmált bővíteni szükséges 14 fő paľkoló őri és l fr csoportvezetőiálláshel|yel.
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Iv. Jogszabályiľendelkezések

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarországhe|yi önkormányzatairól szóĺó 2011. évi CLXxxx. törvény
23. $ (5) bekezdés 3. pontją 41. $ (3) bekezdése és a l07. $-a alapján hozzameg.

v. Dłintéstartalmánakismeľtetése

Az előterjesztésben ismertetett paľkolási fesziiltségek kezelésére - és mérési eredmények alapján - indokolt
a díjfizntő zóna idöbeli és térbeli kiterjesztése 2014. január 0l-jétől a Nagyfuvaros utca _ Tavaszmező utca -
SzÍĺz utca - Baross utca - Horváth Mihály tér - Futó utca _ Üuoi ĺt _ Korĺányi Sandor utca - Illés utca -
Ká|vária tér _ Karácsony Sánĺĺor utca _ Néps zínháa utca źita| hatłárolt tertilętęn és a határoló utakon (az Illés
utca kivételével); és azÜuoi ĺt _ Orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca _ Könyves Kálmán
krt. által hatĺrolt teriileteken.

Fentiekhez sziikséges a 30ĺ20|0. (VI.4.) Fov. Kgy. rendelet módosítását kezdeményezni, és a módosítĺás

elfogadĺását követően af6|f0|'0. (VI.l8.) tlnkoľmányzati rendelet módosításáról dönteni.

A. fizető övezet kiterjesĺéséhez kapcsolódó feladatok ellátasa érdekében döntés sztikséges az öná||őan

miĺködő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Józsefuárosi Közterület-felĺigyelet létszámbővítéséről (l4 fil
parkoló őri és 1 fő csoportyezetői álláshely) 20|4. január l-jétől és az azt kiivetó években tartós
kötelezettségvállalással, bér (+járulékok), egyéb juttaŁások tekintetében.

A fizetó övezetkiterjesztéséhez20|3. évben fedezetbiztosítĺísa sztikséges a paľkolójegy-kiadó automaták
beszerzése, telepítése, automatiák áthelyezése, valamint új forgalmi je|ziőtáb|ák telepítése, automaták
szoftveres installálása, forgalomtechnikai tervek elkészítése, engedé|yezese, a parkolóhe|yek létesítéséhez
sztikséges útburkolati jelek festése, parkolás-ellenőrzés e|lźttźtsźthoz szükséges PDA-k, hő nyomtatók,
f énykép ezőgépek b eszerzéséhez.

A rendszer üzemeltetésére vonatkozóanf0I4. január l-jétől tartós kötelezettségvái|alrás szükséges.

vI. Á. döntés célja' pénzügyi hatása

A javaslat elfogadĺása esetén 20|4. jarruátr l-jétől az önkoľmányzati parko|źts-gazdálkodási rendszer 3.283

kiizteriileti dijfizető ferőhellyel bőviil, mely jelentősen csökkenteni fogja a parkolási feszültségeket, és a
kerületi lakók szamárajelentősen bővíti a díjmentes parkolĺást.

A bővítés önkormányzati forľrásból valósul megaz alábbiak szerint:

A javaslat elfogadása esetében a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint 2013. évben az 55 db parkoló automata

beszerzéshez 131.625 ezprFt felhalmozási kiadás sziikséges, mely kiadás fedezetétil egrészt a JKF 2013.
évi bevételi ttibbletét 29.959,0 e Ft-ban - a bevételi többlet elvonásra kertilt azźita|źnostaĺia|éfua -, másrészt
a |1602 cím felhalmozási célú úímogatĺĺs í||amháztartźlson belülre e|őirányz'atán beltil a 20|2- évi
elidegenítési bevételek áltadása 10l.666,0 e Ft összegben javaslom megielölni.

A 20|4. évben összesen 96.339,| ezer Ft parkolĺási bevétel, áfa visszaigénylésből származó 46.863,6 e Ft
bevétel, és 145.683,5 eznr Ft kiadás vĺírható. A |45.683,5 eznr Ft kiadás 94.369,5 eznr Ft általĺínos

ĺizemeltetéshez kapcsolódó műkt'dési kiadĺást (l5 fő parkolás gazdálkodráshoz kapcsolódó létszím bővítés
sznmélyi juttatásai és a munkáltatót terhelő jĺáľulékolq és az éves dologi kiadások), valamint 5l.314'0 ezpr Ft
egy szer i beszerzśsi kiadást taĺta|maz.

A vĺírható bevételeket a3. szźmű melléklet tartalmązza.
A vĺárható kiadĺísokat a4. szÁmű melléklet tarta|maz.za.

Adíjfizető zóna térbeli bövítése téľképi megielenítésétaz5. szímú melléklet taÍta|maztz.

Fentiekre tekintettel kérem az aláhbi hatinozati javaslat elfogadĺását.



II.ą'ľÁnozĺTI JAvAsLAT

Á Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.. a./ a Jőzsefvárosi parkolĺás-gazdálkodási rendszert bővíti 20|4. januáĺ 01-jétől a 30/f0|0. (VI.4.) Főv.
Kry. rendelet szerinti 4. és 5. dĺitételű területen (Nagyfüvaros utca - Tavasnnező utca _ Sztĺz utca - Baross
utca-HorváthMihálytér-Futóutca-Üll0ĺĺt-KorányiSándorutca-Illésutca-Kálvráľiatér_Kará-
csony Sándor utca _ Népszínhĺáz utca által haüírolt területen és a hatrároló utakon az lllés utca kivételéve|).

b.l kezdeményezi a Budapest Íöváros közigazgatźtsi teriiletén a járművel vfuakozźs rendjének egységes
kialakítĺásáró|, a várakozáts díirĺról és az ilzemképte|en jĺárművek t'ĺírolásának szabá|yozásáľóI 30/2010. (VI.
4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását az Ullői tlt _ Orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca -
Könyves KáImán kÍt. źútz;|haüárolt tertileten a tarifáIis parkolás-szabáůyozÁs bevezetése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: a./ pont esetén 20|4. januźr 0l., b./ pont esetén 20t3. július l7.

2. a./ kezdeményezi a Budapest föváros kĺjzigazgatźtsi terĺiletén a jármiivel várakozás rendjének erységes
kialakításáró|, a várakozás diiáról és az uzemképtelen járművek t.áro|rásának szabźt|yozźĺsáról 30/2010. (VI.
4.) Főv. Kgy. rendelet módosítĺísát oly módon, hogy a Nagyfuvaľos u. - Máýás téľ_ Koszoru u. _ Magdolna
u. _ Karácsony S. u. - Népszínhĺáz u. által hatiĺrolt, továbbá a Szigony utca - üloi ĺt - Korányi Sándor utca
_ Illés utca _ Tömő utca _ Füvészkert utca - Jĺízmin utca által haĺĺro|t területeken a jelenlegi 5. díjtétel (l75
Ft/órĐ 4. diitételiĺre (265 Ftlóra) módosuljon.

b./ a Főv. Kgy. rendelet módosítĺását követően felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a
Józsefváros közigazgatźlsi területén a járműve| történő várakozÁs kiegészító, helyi szabá|yozźsárő| sző|ő
26/20 |0. (VI. 1 8.) önkormiányzati rendelet módosíüísa érdekében.

c.l kezdeményezi az Ü|Iői rit, Delej utca és a Gaíl Mózes utca az Üuoĺ ĺt és a Rezső tér közötti
szakaszain _ 3. díjtéte|: 350 Ft/óra -; azÍjnał űt és az Elnök utca közötti többi tertileten _ 4. díjtétęł.265
Ft/őra -; az Elnök utca és a Vajda Péter utca közötti területen - 5. dfitétel: |75 Ftlőra - díjfizetćl zonába
emclését, mely teriileteken a vĺírakozás díjfizntéshez kötött. A vfuakozálsi díj megfizetése mii-nkanapoko11
08*-l8"" óra közötti időszakban kötelező.

Felelős: polgĺármester
Hatfuidő: 20 13. július 1 7.

3. a./ a hatźtrozat |.a./ pontjában foglalt területek bővítése miatt f0t4. január 01-jétől a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet engedélyezett paľkoló őri|létszźtmált 30105 címen (Mt. hatĺílya a|áLtaÍtoző) 15 fövel
megemeli, így a parkoló-üzemeltetési létsámát 43 frĺő| 58 före, 2014. januán 01. napjával a Józsefuárosi
Közteriilet-felüryelet összlétszámát l58 ťoĺő| |73 föben állapítja meg.

b.l az engedé|yezett létszámbővítés ery fóre jutó illefinényét munkáltatót terhelö járulékok és szociális
ho""ájáru|ási adó nélkiil bruttó l70,0 e Ft/łló összegbenhatátoz,amęg.

Felelős: polgĺármester
Hatĺáridő: a.ĺ -b.ĺ pont esetén 2014. januar 0 I.

4. ahatátrozatban foglalt parkolrás bővítés miatt az eryszeri beruhĺázási, dologi kiadásokra- kötelező feladat -
összesen t82.939,0 e Ft-ot biztosíg meýből a2013. évi egszeľi beruhrízási kiadas összege |31.625,0 eznr
Ft, meýnek fedezetéiil az áůtalrános tartalék e|őirányzatátjelöli meg. A 20|4. évi költségvetés terhére
5|.3|4'0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a parkolĺĺsi bevételek terhére.



Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 3. jútius |7 . és a 20|4. évi költségvetés tervezése

5. a parkolás bővítés üzemeltetési kiadĺásaira - kötelező feladat - 20|4. évre e|őzstes kötelezettséget vállal
94.369,5 e Ft összegben,2015. é\'től évente 97.67|,5 e Ft ö'sszegben a parkolási bevételek és áfa
visszatérülés bevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hatal'idij: 20 13. július t7.

6. ahatélĺozat 4. pontjában foglaltak miatt:
a.l az onkormĺányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék _ ktitelező feladat - e|őirźnyzatźrő|f9.959,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a l1108-02 cím _ kötelezj
feladat - finanszírozĺsi felhalmozási kiadásokon beltil az iĺányítő szervi tiĺmogatĺĺsként folyósított
támogatĺás kiutalĺása e|őkźnyzatáraJózsefuárosi Közterület-feltigyelet tĺĺmogatása címén.
b.l az Önkormányzzt kiadás ||602 cím felhalmozási cé|ű üámogatás źi|amházlaĺtáson beliilre
e|őirányzatźn belĺil a f0|2. évi elidegenítési bevételek źLtadása - kötelező feladat - e|őirányzatźrő|
101.666,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszíroási felhalmozísi
kiadásokon beliil az irányÍtó szervi üámogatĺásként folyósított támogatas kiutalĺása e|őkényzatźra
Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet támogatása címén.
c./ a lőzsęfuárosi Közterĺilet.felügyelet 30105 cím - kötelező fe|adat - finanszírozĺsi felhalmozási
bevételeken belül az irányítószeľvi tĺámogatásként folyósított trámogatĺás fizetési számlán történő jóváírĺís
e|óirźnyzatźĺ- és aberuházźtsi kiadási e|őirányzatźú _ kötelező feladat _ 131'.625,0 e Ft-tal megemeli
parkolás bővítés miatti beszerzések fedezetére.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2Q 1 3. július 17.

7. a határozat 4. pontjában foglalt a|apjźn felkéľi a Józsefuárosi Ktizterület-feltigyelet igazgatőját a

kłjzb eszpr zés i elj ánĺsok lebonyo l íĺásĺára és me gvaló s ítĺására.

Felelős: Józsefuárosi Közteriilet-feliiryelet igazgatőja
Hatĺíridő: aközbeszprzési eljárasok lefolytatĺísára és iizembe helyezesre 20l3. december 3 l .

8. felkéń a polgármester! hogy a30l20l0. (vI. 4.) Főv. Kgy rendelet 6. sz'ámú fiiggeléke szerint a bővített

teriilet üzemeltetését annak megkezdése előtt ínásban aťojegĺzo felé jelentse be.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: bővítést követöen

9. fetkéri a Polgĺármester! hory a kiiltségvetésről szoló rendelet kiivetkező módosíüísánźi és 20|4. évtől a
tźrgyévikiiltségvetések készítéséné|ahatáĺozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a költségvetésről szóló iinkormányzati rendelet ktivetkező módosításą 2014. évtć,| a költségvetések

készítése.



A döntés végľehajtását végző szervezetĺ egysĘ: Pénzĺigyi Ügyosztály, Józsefvárosi KözteľüIet.
felĺiryelet.

Budapest 20l3. július 08.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
iegyző

nevében és megbízásából:
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Biát"Csaba
igazgatől
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Vdrakozús i iive zetek díj tételek s zerintí fels o ľo llźs o

1. díjtételíĺ teľĺiletek

I. kerület:
- A Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó llonka utca és Dísz tér koztitti szakasza), a Palota út (Dísz tér és

Lovas út közötti szakasza), a Szent György utca és a Szinház ltca;
- A Sziľtes út 32. és 34. szám alatti tertilęt.

XIII. keľiilet:
- a Margitszi getęn az északi flzető parkoló és a sállodák várakozóhelyei.

XIV. kerületi ',
. az A|Iatkerti körut és a Gundel Károlv út'

2. díjtéte|ű teľĺiletek

I. kerület:
- A Csalogány utca-Bem rakpart-Claľk Ádám tér-Lanchíd utca-Ybl Miklós tér.Várkert ľakpaľt-Döbrentei

tér-Kĺisztina körut-Széll Kálrnán tér-Széna tér á|ta| határolt teľület, beleéľwe a hatáľoló utakat és tereket,
kivéve az3. szźtmí mellékletben megjelölt védett övezet, aDísztér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és

Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz téľ és Lovas út közötti szakasza) a Szent Gytirgy utca és a
Sziĺlhźautca.

II. kerület:
- A Maľgit ktirut.Széna tér-csalogány utca-Bem ľakpart által hatiárolt teľiilet, beleértve a határoló utakat és

tereket és a Széll Kálmán tér.

V. keľtilet:
- A Jászai Mari tér.szent István körut-Nyugati tér-Bajcsy.Zsilinsz|ry út-Deák Ferenc téľ-Károly körut-

Múzeum körut-Kálvin tér-Yálllház körut-Fővám tér-Belgrád rakpart-Eötvös tér-Széchenyi István téľ-
Széchenyi rakpart á|ta|határo|tterület, beleértve a hatáÍoló utakat és tereket, kivéve a3. szÁmű mellékletben
megj e lölt v édeÍt Öv ezet;

- az id. Antall József rakpaŕon a Széchenyi Lánchíd északi oldalĺín kijelölt parkoló és a Jane Haining
rakpart.

VI. kerület:
- A Deák Feľenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út.Nyugati tér-Teréz körut-oktogon-Teréz körut-Kírály utca által

hatiírolt terulet, beleéľtve a határoló utakat és tereket;
- a Lehel utca (Váci út és Bulcsú ĺltca közötti szakasza) és a Bulcsú utca (Lehel utca és Szabolcs utca

közötti szakasza).

VII. kęrület:
- A Káľoly körut-Kiľály utca-Erxébet körut-Rákóczi tlt, áital' határolt terlilet, beleéľtve ahatÁro|ó utakat és

tereket.

VIIL kertilet:
. A Rákóczi út-József körút.Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körut által hatáľolt terület. beleéľtve a hataľoló

utakat és tereket.

IX. kerület:
- A Kálvin tér-Üllői út-Ferenc körut-Boľáros tér-Közraktiír utca-Fővám tér-Yáĺllhőz körut által hatĺíľolt

teľiilet' beleéľtve a határoló utakat és teľeket.

XII. kerĺilet:
- A Kľisztina körut, a Magyaľ jakobinusok teľe és a Széll Kálmán tér.

XIII. kerĺilet:



- A lźszai Mari tér-Újpesti rakpat-Dráva utca-Dózsa György út-Szabolcs utca-Bulcsú utca-Lehel utca.
Lehel tér-Váci úĺNyugati tér-Szent István körut által hatiĺrolt teľület, belęérťve a hatáľoló utakat és tereket,
valamint a Szabolcs köz'

XIV. kerület:
- A Dózsa György tlt-Yágány utca-Hungária körut-Ajtósi Diireľ soľ által határolt teľület, beleértve a

hatĺĺroló utak köziil az Ajtósi Dtirer sort, kivéve az 56.osok tere, az Allatkeĺti út, a Gundel Károly út és a 3.
mellékletben megjelölt védętt övezet.

3. díjtételű teľĺiletek

I. kerület:

@- ĺ Kĺisztina körut-Döbrentei tér.Hegyalja út-Siánc utca-Szirtes út.Szamadó utca-Gyula utca-Mihály
utca.Somlói út-Alsóhegy utca-Avaľ utca.Győri út-Márvríny utca-Alkotás utca által hatrírolt teriilet, beleéľtve .
a Kľisztina körut és a Döbrentei tér kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint az Anta| utca, a Bérc
utca, a Kocsány Lltca, az oľom utcą a Szirom utca és a Szirtes út (Szfutes út 30. és Kelenhegyi út közötti
szakasza).

II. kerület:
- A Margit körut-Széll Kálmán tér-Szilágyi Eľzsébet fasor.Trombitás utca-Garas utca-Marczibányi tér.

Ribáry utca-Bimbó út-Ady Endre utca-Szem|óhegy utca-Rómer Flóris utca-Margit utca által hatĺíľolt terület,
beleérťve - a Margit körut, a Széll Kálman tér és a Marczibányi tér kivételével . a határoló utakat és tereket és
a Mecset utca.

XI. kerület:
. A Szent Gellért tér-Budafoki út-Bertalan Lajos utca.Sztoczek utca-Egry József utca-Karinthy Fľigyes út-

Móľicz Zsigmond körtér-Bartók Béla út-Ménesi lit-Mányoki út-Kelenhegyi |it által hatáľolt teriilet, beleéľtve
a határoló utakat és tereket.

III. kerület:
- A Flóľián téÍ |8075ĺ13 he|yrajzi szĺmú teriilete munkanapokon 7.00 órától 20.00 óráig, szombati és

vasĺímapi napokon, valamint ünnepnapokon 7.00 órától 14.00 óľáig.

XII. keľület:
- A Szilágyi Erzsébet fasor-Széll Kálmán tér-Kĺisztina körut-Magyar jakobinusok tere-Alkotás utca-

Máľvány utca-Győri út.Avar utca-Hegyalja út-Jagelló út.Apor Vilmos tér-Böszörményi út.Istenhegyi út.Kék
Golyó utca-Varosmajor utca álta| hatĺĺľolt terület beleéľtve - a Széll Kálmán tér, a Kľisztina körut és a Magyar
jakobinusok tere kivételével - a hatĺíroló utakat és tereket.

- A Diós áľok l. előtti közterület.

XIV. keľület:
- Az 56-osok tere.

4. díjtételű teľületek

II. kertilet:
- A Szilágyi Erzsébet fasor (PĺŁsit utca és Házĺnźn utca közötti szakasza) munkanapokon és szombati

napokon 7.o0 őrátő|2|.00 óráig, vasĺĺľnapi napokon és ünnepnapokon 8.00 órától 18.00 ónáig.
III. kerület:
- A Szépvölgyi út.Montevideo utca-Seregély köz-Seregély utca-Kecske utca-Nagyszombat utca-Végváľ

utca-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca-Budai alsó rakpaľt által hat-rírolt teriilet, beleéľtve a határoló
utakat és teľeket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza).

V. keľiilet:
- Azid. Antall József rakpart kivéve a Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló.

VI. kerület:
- A Teréz körut-Podmaniczky utca.Szinyei Merse utca-Kodály körönd-Fęlső erdősoľ-Lövölde tér-Kiĺály

utca-Teréz körut-oktogon által határolt terület, beleértve - a Teréz körut és az oktogon kivételével . a
hatĺíroló utakat és tereket.

VII. kerület:
- Az Erzsébet kiirut-Király utca-Rottenbiller utca-Baross tér-Rákóczi út által hatłĺrolt terlilet, beleértve - az

Erzsébet körut kivételével - a hatĺíroló utakat és tereket.



VIII. keľület:

= A Mkóczi út.Baross tér-Kéręesi út-Lóyásáľ utca-Mosonyi utca.Festetics Gyorgy utca-Fiumei új.TeJeki
Lász|ó téŕ-Népszínhaz utcaNągy Fuvaros utca-Mátyás tér.Koszoru utca.Baĺoss utca-Szigony utca.Ullői út.
József körut áltál határolt teľiilet, beJeé.i.tvé''-.a.József körut kivételévrl - a határoló utakat és tereket; valamint
a t,óvásĺíĺ utca.

IX. keľület:
- A Ferenc köľút-Üllői út-Bokéta utca.Ipar utca.Ipar köz-Gize|Ia séüíny által hatiíľolt teriilet, beleértve - a

Feľenc körut kivételével - a hataroló utakat és tereket.

XI. keľĺilet:
- A Villanyi út-Tas vezér utca-Ulászló utca-Baľtók Béla út-Móricz Zsigmond körtér által hatáľolt teľü|et,

beleértve - aMőriczZsismond körtéľ kivételével - a határoló utakat és tereket.

XII. kerület:
. A Városmajor utca-Kék Golyó utca-Istenhegyi út-Böszörményi út.Apor Vilmos tér.Jagelló út-Heryalja

út.Fĺiť utca-Lejtő utca-Apoľ Vilmos tér-Szendi árok-Muskátli utca-Niírcisz utca.Stromfeld Aurél út-
orbánhegyi út.Galántai utca-Székács utca-Goldmark Károly utca-Határĺĺr út-által hatĺĺrolt teľĺilet, beleértve -

a Városmajor utca, a Kék Golyó vtca, az Istenhegyi út, a Böszörményi rit, az Apor Vilmos téľ, a Jagelló út, a

Hegyalja út, a Nárcisz utca, a Goldmaľk Károly utca (a Székács utca és a Hatarőľ utca közötti szakasza), a
Határőr út (a Goldmark Kĺíroly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével - a hatáľoló utakat
és tereket és a FogaskereHĺ utca (a Pethényi köz és a FogaskerekÍi utca |2. közötti szakasza), a Pethényi köz
és a Sirály utca.

XIII. kerület:
- A Népfiirdő utca-Róbert Károly körut-Vágány utca-Dózsa György út.Dráva utca által határolt terü|et,

beleértve - aDózsaGyiirgy út és a Dráva utca kivételével - a hatĺĺroló utakat és teľeket.

XIV. kerület:
- A Hungĺáĺia körut-Erzsébet királyné útja-Francia út.Kerepesi út.Dózsa György út-Ajtósi Diiľer soľ által

határolt teľiilet, beleéľtve . az Ajtósi Diirer soľ kivételével . a hatiĺroló utakat és tereket;
- aDőzsa György út (Ajtósi Dĺjľer sor és Vágany utca közötti szakasza), a Hungária körut (Vágány utca és

Eľzsébet királyné útja közötti szakasza) és a Vágány utca.

5. díjtételű teľĺiletek

II. kerület:
- A Szilágyi Erzsébet fasoľ-Gábor Áľon utca-Pasaréti út-Radna utca-Hermann ottó utc'a-LorántĘ

Zsuzsanna út-Fillér utca-Lévay utca-Alvinci út-Bimbó út.Alsó Töľökvész út-Eszter utca-Aldás utca-
Szemlőhery utca.Ady Endre utca-Bimbó út-Ribáry utca-Marczibźnyi tér-Garas utca.Trombitás út által
határolt teriilet, beleértve . a Szemlőhegy utca, az Ady Endľe utca, a Bimbó út, a RibĘ utca, a Garas utca és

a Trombitás utca kivételével . a hatiíľoló utakat és teľeket;
- a Szilrágyi Eľzsébet fasoľ (Piízsit utca és Házĺnán utca közötti szakasza) munkanapokon és szombati

napokon 0.00 órától 7.00 óráig és 2l.00 órátći 24.00 óľáig, vasámapi napokon és tinnepnapokon 0.00 óľától
8.00 óráig és 18.00 ćtátó|24.00 őrćig;

- a Margit körut-Török utca.Fľankel Leó út-Zsigmond tér-Üľömi utca-Kolozsvĺĺri Tamás utca-Daru utca-
Fethévízi utca-Pusztaszeri út-szépvölgyi ĺĺÁĺpad fejedelem túja źita| határolt teriilet, beleértve a határoló
utakat és tereket, aDaú.zs utcą a Daru utcą a Kavics utca és a Kolozsviĺri Tamás utca.

III. kerület:
- A Nagyszombat utca-Bécsi út-Vörösváľi út-Hévízi út-Bogdáni út-óbudai ľakpart.Budai alsó rakpart álüal

hatiírolt teriilet, beleértve - a Naryszombat utca kivételével . a határoló utakat és teľeket, a Podolin utca és a
Tégla utca' kivéve a Flórián tér 18075113 he|yrajzi számú teľiilete;

- a Flórián tér |8075/|3 he|yrajzi szímú területe munkanapokon 0.00 őrátől'7.00 óráig és 20.00 óľától
24.00 óráig, szombati és vasárnapi napokon, valamint iiĺrnepnapokon 0.00 órźúő| 7.00 óráig és 14.00 órától
f4.00 ćráig.

VL kerület:
- A Podmaniczlry utca-Dózsa György út.Városligeti fasor-Lövölde tér-Felső erdősor-Kodály köľönd-

Szinyei Merse utca által határolt terület, beleérwe - a Lövölde tér, a Felső eľdősor, a Kodály körönd és a
Szinyei Meľse utca kivételével - a hatiíro|ó utakat és tereket.

VII. kerület:



. A Városligeti fasor-Dózsa György út.Verseny utca-Thököly út-Baross tér-Rottęnbiller utca.Lövölde tér
által határolt teľtilet, beleérwe - a Baross téľ, a Rottenbiller utca és a Lövölde tér kivételével - a hataroló
utakat és terekęt.

VIII. kerület:
- A Teleki Lász|ó tér-Népszínház utca.Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér.Koszoru utca-Baross utca.Szigony

utca-Üllői út.Naďłárad..t&-orczy ,út-Fiumei. út által hatáľolt terület, beleéĺwe . a Teleki Ltszló tér, a
Népszinház utcą ä Nagy ľüvaros ütcą' ä Mátyás tér, a Koszoru utcĄ a Baross utca és a szígony utca
kivételével - a határoló utakat és tereket.

IX. kerület:
- Az Üllői út-Haller utca-Mester utca-Tóth Kálmán utca-Soroksári út.Déli hataroló út-Gizella sétány-Ipar

köz-lpar utca-Bokréta utca által haüarolt teriilet, beleérwe - az lpar köz, az lpaľ utca és a Bokľéta utca
kivételével - a határoló utakat és tereket.

XI. keľület:
. A Móricz Zsigmond körtér-Baľtók Béla út-Hamzsabégi út-Budafoki út.Bogdán! Ödön utca-Kaľinthy

Frigyes út által hatiírolt teľĺilet, beleérwe . aMőricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út és a Karinthy Frigyes
út kivételével - a hatiáľoló utakat és teľeket;

- a Kelenhegyi út-Minerva utca-Kelenhegyi út.Kelenhegyi köz.Kelenhegyi lépcső-Ménesi út-Balogh lejtő-
Villányi út.Móricz Zsigmond köľtér-Bartók Béla út-Ménesi út-Mányoki út által hatarolt terület' beleéľtve - a
Villĺĺnyi út, a Móricz Zsigmond körtéľ, a Baĺtók Béla út, a Ménesi út (Bartók Béla út és Mányoki út közötti
szakasza) és a Manyoki út kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a Pipacs utca'

X. kerület:
- A Kerepesi út.Fehér út-Gyakoľló utca-Hathtu utca által hatarolt teľiilet, beleértve a hatáľoló utakat és

tereket.

XIII. kerület:
. A Népfiirdó utca-Yizafogó utca-Váci út-Balzsam utca-Göncöl utca-Röppenýiĺ utca-Petneházy utca-

Reitter Feľenc utca-Szegedi út-Lehel utca.Róbert Károly körut által határolt teľĺilet, beleértve - a Róbeľt
Károly körut kivételével - a határoló utakat és tereket;

- a Carl Lutz rakpaľt.

XIV. kerület:
. a Kerepesi t!t-ve7.pÍ utca-ond vezér túja-ors vezér tere.Bĺínki Donát utca-Padlizsán utca által hatĺĺrolt

terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

XXI. kerület:
- Az Ady Endľe rit-Táncsics Mihály utca-Karácsony Sándor utca-Il. Rákóczi Ferenc út által hatarolt teľület,

beleéľťve a hataroló utakat és tereket.



2.szálmű MELLEKLET

szAxÉaĺől oss zEFoGLALo, JAyAs LAToK

A Józsefuaľosi Kĺjzterületi és Parkolási Rendészetet felkérése alapjan 2013. április 25-
én (cstitörtĺlkĺĺn) és nrájus 8-an (cstitörtĺikĺin) e|végzett statikus parkolás vizsgźiat
megerősítette, hogy a jelenleg kĺizépső Józsefuarosban mfüödő parkolási övezet keleti
hatarźú képezó, a Nagyfuvaros utca _ Tavaszmezó utca _ Szilz utca _ Leonardo da
Vinci utca - Práter utca - Bókay János utca _ Tĺjmő utca _ Szigony utca _ Üllői ĺt _
Korĺányi Sándor utca _ Illés utca _ Baľoss utca _ Karácsony Sandor utca _ Népszínhaz
utca által hatarolt területen parkolási feszültségek észlelhetőek. A teľület jelenleg a
Budapest füváros kozigazgatási terĹiletén a jáľmúvel vĺáľakozás rendjének egységes
kialakításaról, a varakozás dijźtrći és az tizemképtelen járművek tĺĺrolásanak szabáIyo-
zásźrő| sző|ő 3012010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Fővárosi Rendelet)
2. számú melléklete ,,Yátakozási övezetek đíjtételek szeľinti fęlsoľolásď' szerint
vźtrakozási övezete tésze, azonban díjťĺzetési kĺjtęlezettség ma nem á1l fenn. A teľület
egy része 4. díjtételri teľületek (f65,-Ft/őra) ktjzé soroltl, további része az 5. díjtételiĺ
teľülethez (|7 5,- Ft/ őra) Ártozik3 .

A teľĹilet tĺibbségében lakóterület jellegű, ugyanakkor a Klinikĺĺk térségében jelentős a
|átogatő forgalom, és e térségben jelenik meg főként a munkába járó forgalom is.
Ugyancsak je|Iemző a keľeslet-kiĺáIat egyensúlyának hiĺínya a Nagyfuvaros utca _
Mátyás téľ _ Koszorú utca _ Magdolna utca _ Kaľácsony Srándoľ utca _ Népszínhĺáz
utca által hatarolt teľiileten. Itt a munkába jarő forgalom mellet a vásrĺľló forgalom is
megjelenik. Ezért mind a Klinikak környezetében, mind pedig az e|ł5zőekben jelzett
terĺ'ileten szfüséges a magasabb díjĺivezetbe való átsorolás.

Mérések:

I. Klinikfü kĺimyezete: Szigonv utca _ Üllői út _ Koľĺínyi Sríndor utca _ Illés utca
źita| hatáÍolt teľĹilet (20|3 . áorilis

A dinamikus parkolós vizsgálatot az említett napolron és időszakban 543 db
par kolóhe lyen v é geztük e l ór ánként az al ábbi terül eti l ehatár olts óggal :

Konĺnyi Sĺándoľ utca (beleértlłe a Korĺĺnyi Sandoľ utca és az Ülltt út közĺitti
átkötést is), Illés utca, és a Tĺimő utca (az Illés utca és Füvészkert utca között)
254 db férőhely (Az lllés utca _ melyet nem javasolunk az övezetbe bevonni -
férőhelyei tovdbbi 59 db.)

' VIII. k".ĺil.,: A Rákóczi rit. Baľoss tér-Keľepesi út - Lóvasar utca . Mosonyi utca. Festetics György utca - Fiumei
út-TelekiLźlsz|ótéÍ-Népszínházutca-NagyFuvarosutca-Máýĺástér-Koszoruutca.Baĺossutca.Szigonyutca
. Ülloi ĺt - József kt'rut által határolt terĺilet, beleérfue - a József körut kivételével - a hatiároló utakat és tereket,
valamint a Lóvásar utca.

2 
VIII. k.rul.,: Teleki Lász|ó tér - Népszĺnház utca - Nagy Fuvaľos utca . Mátyás tér - Koszoru utca. BaÍoss utca -

Szigony utca - Üllői út - Nagyvárad téĺ - orczy út - Fiumei út által hatĺĺrolt terület beleértve - a Teleki Lász|ó tér, a
Népszínház utcą a Nagy Fuvaľos utcą a Mátyĺás tér, a Koszoru utcą a Baĺoss utca és a Szigony utca kivételével . a
hataroló utakat és tęreket'

1.

toĹ)



2. Tömő utca (Füvészkeľt utca és Szigony utca közĺitt),Iźľ;min utca, Füvészkert
utca (Jźnrlin utca - Füvészkeľt kĺizĺitt), Balassa utca, Apáthy István utca
(Szigony utca és a Balassa lltca) 289 dbferőhely

A felvétel összegzését követően az utak foľgalomszabáIyozásźtről és a kĺizúti
jelzések elhelyezéséről szóló 2011984. (xII. 21.) KM rendelet Forgalomszabá-
Iyozźsl műszaki szabáIyzat 35.l5. a) pontjában előíľtakĺa figyelemmel, a követ-
kező megállapításokat te ssziik :

A vizsgálat időszakában 10 ós 16 óľa kiizött

a2 őránźĺ| rövidebb idejű váľakozási igéĺy 21,560/0 (előíľás legalább 20%)

[április 25-én 2],74oń, és május 8-án 21,37%oJ.

az e gész napo s v ár akozás 3 0%o, a munkába j áró forgalom pedi g I 90Á v o|t.

A telítettségátlagaa méľt időszakban:72,50Á (előírás legalább 70o/o) [április 25-
én 7Ioń, ĺés május 8-án 74%oJ.

i előírások alaoián
akadálya a Szieonv utca _ Üllői út _ Koľánvi Sándor utca - Illés utca - Tiimő
utca - Füvészkeľt utca - Jázmin utca által határolt területnek _ beleértve a
határolĺí utcákat. kivéve az Illés utcát - egy díiiivezettel magasabb tivezetbe való
átsoľolásának

Parkolóhely kihasználtság (20í3. április 25.)
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a) A díjfizetési k<itelezettség olyaĺl várakozasi tertiletęn, olyan időszakĺa(tervezett időszak) rendelhető el,

amelyen az adott időszakban a járművek varakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban:
telítettség) a 7 jo/eot meghaladja.
A dijfizetési kötelezettség tervezett időszaka a varakozĺsi szokások befolyasolasárą e|í5tte-utźna2 ónĺval kibővíthető.
A telítettség megál|apíüísĺínál figyelembe kell venni aza|źlbbi szempontokat:
aa) avárakozÍsi dij megfizetésének kötelezettsége a naptári év napjai lega|ább 50o/eźn fennáll, és

ab) a legalább l00 daľab vĺíľakozóhely működik a terü|eten, és
ac) a telítettség legalább 2Uo/eakét óĺćnál rövidebb idejii parkolasi igénnyel lép fel.



Parkolóhely kihaszná|tság (2013. május 8.)
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Foglalt és szabad paľkolóhelyek.

ParkoIási időtartam (2013. ápri|is 25.)
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II. A Nagyfuvaľos utca _ Mátyás tér _ Koszoru utca _ Magdolna utca _ Kaľácsony

A dinamikus parknlás vizsgálatot az említett napolrnn és időszakban 622 db
parl<olóhelyen végezttik el óránként az alábbi területi lehatároltsággal:

1. Nagyfuvaros utca, Kisfuvaros utcą Erdélyi utca, Homok utca 240 db

férőheIy

2. Szerdahelyi utca, (Mátyás tér és Karácsony Sandoľ utca közĺitt), Kaľácsony
Sandor utca (Népszínhén utca és a Magdolna utca k<izött), valamint a Dankó
utca (Szeľdahelyi utca és a Magdolnautca között) 226 db ferőhely

3. Magdolna utca (Szuz utca és Karácsony Sándor utca kozĺitt), Koszoľú utca,
(Tavaszmező utca _ Magdolna utca köztitt), 156 db férőhely

A felvétel ĺisszegzését követően az utak forgalomszabá|yozźsźlról és a közliti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (xII. 21.) KM rendelet Foľgalomszabá-
|yozási műszaki szabáIyzat 35.15. a) pontjában előírtakľa figyelemmel a követ-
kező megźilapításokat tessztik :

A vizsgálat időszakában 1000 és 1600 óľa kiizött

o a2 őrźnźi rövidebb idejű vaĺakozási igény 20,610/0 (előírás legalább 20%)

[június 27-én 2],02oń, és július 4-én 20,20%oJ.

. az egész napos vźlrakozás 47%o, a munkába járó forgalom pedig 18% volt.

A telítettsé g źtIaga a mért időszakban: 85oÁ (előíľás legalább 70%) [június 27-én
86,30ń, és júIius 4-én 83,7%oJ.

A méľés bizonvította. how a vonatkozĺó iogszabálvi előíľások alapián nĺncs aka.
dálva a Nagvfuvaros utca - Mátyás téľ - Koszoľú utca - Magdolna utca - Kará.
csonv Sándor utca - Népszínház utca által határolt teľůiletnek - beleéľtve a
hatáľoló utcákat. egv díiiivezettel magasabb tivezetbe való átsorolásának
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Parkolóhely kihaszná|tság fiúnius 27.)

aszabá|yosan parko|ók lÜres he|yek oszabá|yta|anuI parko|ók
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Parkolóhely kihaszná|tság (július 04.)
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@szabá|yosan parkolók tÜres he|yek oszabá|ytalanuI parko|ók

Foglalt és szabad parkolóhelyek.

Parkolási időtartam fi únius 27.)

látogató
9o/o

tartós
12o/o

munkába járó
18o/o

Parkolási időtartam (július 04.)

|átogató
9o/o

tartós
12o/o

munkába járó
18o/o

A vźrakozźtsi igények összetételę.



n. Tisztviselőtelep eey része (Könyves K. Kľt. - Üllői út _ orczy út _ Elnök utca _
| 20|3. áorilis 1l-én és

valamint az Elnök utca _ Villám utca _ Vaida Péteľ utca _ Könyves Kálman krt.

véeeztiink dinamikus parkolás vizsgálatot:

1. Az Üllői ,űt _ Orcn út - Elnĺĺk utca - Könwes Ká|mźn körut által hatarolt
teľület:

A dinamihls parkalás vizsgálatot 20I3. ápritis ] ]-én és április ]8-án 800 és ]800 kozau
520 db parkalóhelyen végeztiik el óránkźnt'

Avizsgá|at időszakában 1000 és 1600 óra között a2 &źnźů rĺividebb idejű vaľakozási
igény 24,08yo (előírás legalább 20%) [óprilis ] ]-én 20,060ń, és óprilis ]8-án 28,I}%oJ,
az egész napos vérakozźs 30Yo, amunkába jaľó forgalom pedig 33%o vo|t.

A telítettségát|aga a mért időszakban:82Yo (előírás legalább 70%) [április ] I-én 83oÁ,

és április ]8-ón 81%oJ.

Parko|óhely kihasználtság (április í í .)
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eSzabá|yosanparko|ók lÜreshe|yek oSzabá|ytalanu|parko|ók

ParkoIóhely kihasználtság (április ĺ 8.)
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aSzabá|yosanparkolók lÜreshe|yek trSzabá|yta|anu|parkolók

Foglalt és szabad paľkolóhelyek.



Parko|ási időtartam (április íí.)

egésznapos
30%o

izakai
0%

Parkolási időtartam (április í8.)

|átogató
5%o

tartós
5o/o munkába járó

32o/o

A várakozási igények ĺisszetétele.

2. Ktilĺjn vizsgźiat tźltgyát képezte az Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter
utca_ Kö'nyves Kálmán |r,ĺt. á|ta| hatlíĺolt teľĹilet:

A dinamikus parkolás vizsgólatot 20I3. június 20-án és június 27-én 800 és ]800 kozatt
185 db parkolóhelyenvégeztiik eI óránkźnt'

A vizsgá|at időszakában 1000 és 1600 óra között a2 őráná| ľövidebb idejtĺ vĺĺrakozási
igény l0,07io (előíras legalább 20%) [június 20-án lI,03oÁ, és június 27-én 9,12%oJ,

az egész napos vźrakozás 30%o, a munkába járó forgalom pedig 49oÁ vo|t.

A telítettség át|aga amért időszakban: 70Yo (előírás legalább 70%) [iúnius 20-án 69oń,

és június 27-én 7L%oJ .
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Parkolóhely kihaszná|tság (június 20)

eszabá|yosanparko|ók lüreshe|yek trszabá|yta|anu|parko|ók

Parkolóhely kihasználtság fiúnius 27.)
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@szabá|yosanparko|ók lüreshe|yek Bszabályta|anu|parko|ók

Foglalt és szabad parkolóhelyek.

Parkolási időtartam

munkába járó
49o/o



Parkolási időtartam

|átogató 9o/o
egésznapos

30o/o
5o/o

tartós
7o/o

munkába járó
49o/o

A vźtrakozási igények tisszetétele.

A terii|et önmag:álban nem elěgítí ki a vonatkoző ioeszabállvok e|őírásait. azonban.
ha a két területet eggyĺittesen nézzük. akkor már megfelel az előírásoknak (a 2

llőĺ út - Oľczv t'it . Elnök utca . Villám utca - Vaida Péteľ utca - Ktinwes
Kálmán kľt. által hatáľolt területen bevezethető a taľĺfális parkolás.szabálvozás.

Javaslatok:
1. Javasolom a kiizép-Jóaefvúros víugúlt teriiletein és a hatdroló utakon (g!!!és urca

kívételével| a tariflÍlÍs parkollźs-szabdlyoztűs bevezetését' elsősorban a ma paľkolási
övezetként mfüödő teľület hatarĺĺn jelentkezó paľkolási fesziiltségek okan.

2. A Szigony utca _ Ülloĺ ĺt _ Korányi Sándor utca _ Illés utca _ Tömő utca _
Füvészkeľt utca _ Jazmin utca á|ta| hatlĺľolt terĹiletet _ tekintettel a Klinikĺák miatt
jelentkező nagy |átogató forgalom miatt, valamint a Nagyfuvaľos utca _ Mátyás tér _
Koszoru utca _ Magdolna utca _ Karácsonv Sándoľ utca _ Népszínház utca által
határolt teriiletet _ tekintettel a jelentős paľkolási feszültséeekÍe az 5. díjtételíÍ
teriiletből (I75,- Ftlíra) a 4. díjtételúí teriiletbe (265,- Ftúíra) célszeríí ótsorolní.
Ehhez a Fővárosi rendelęt 2. számú mellékletének módosítását szfüséges
kezđemén\,eznl.

3, A Tisztviselőtelep a vizseált részén (Könyves K. Kľt. _ Üllői út _ orczy út _ Elnök
utca _ Villám utca _ Vajda Péter utca által illetve az Elncik utca _ Villám utca _ Vajda
Péter utca _ Ktinyves Kálmán krt. általhatlĺrolt területen). amely jelenleg nem tartozik
a Budapest fiővĺáros kozígazgatási teľtiletén a jĺĺľmiĺve| váĺakozźls rendjének egységes
kialakításĺĺľól, a vaľakozás díjćrőI és az ilzenképtelen jĺíľmíĺvek tárolásanak szabźiyo-
zásélrőI sző|ő 3012010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelęt f. szźtmú melléklete ,,Vĺĺľakozasi
övezetek díjtételek szeľinti felsoľolĺĺsď' szeľint váľakozási övezetekbe, ezért annak
módosítását kezdeményezni szĹikséges, mely során a következő díjövezetekre teszek
javaslatot:

o a Heim Pźikorhazvoĺuáskorzetében (Üllői út, Delej utca valamint a Ga^ĺl Mór
ltcaazullői ĺt és a Rezső tér közĺitt) _3. dijtétel: 350 Ft/őra,

. azÜuoi ĺt és az Elnök utca közötti többi teľĹileten _2. díjtéte|:265 Ft/őra,

. az Elnĺik utca és aYajda Péter utca közötti területen - l. díjtétel: I75 Ftlőra,



4.

5.

A taľifális szabá|yozás bevezetésével egy időben szfüséges a Corvin negyed ma
díj mentes felszíni v źr akozőIrclyei n i s a tarifál is paľkolás- sz ab á|y ozźs b evezetni.

Meggondolandó, hogy az _ elsősoľban azokon a helyeken ahol a lakossági vétrakozásí
igény a domináns (p1. Jőzsefvźrosi lakótelep) _ gazdasági megfontolásból a fizeto
ovezet bevezetésekor a paľkolóautomatiák csak egy ľészének (kb. 50 o/o) elhelyezése,
mivel ott alź./rogató forgalom nem jellemző, továbbá avétrakozási díjak egyre nagyobb
részét mobil telefon segítségével egyenlítik ki.

Tekintettel a terĹilet sajĺítossógaiľa javasolom a parkolóautomatĺík elholyozésénél a
ľongálás veszélyének csĺikkentése érdekében a biztonsági szempontok elsődlegességét.

7. Szfüségesnek taĺom a szabá|yozás hatékonysága érdekében a szabá|yta|an módon
varakozókkal szemben a megfelelő szankcionálas bevezetését is, (kerékbilincselés,
elszállítas).

Budapest, 20|3.július 5.

Sipos LászIő
(kamaľai szám: 0l-0l99)

Közlekedésmémöki tervező (Ko.T)

Köz|ekedési építőmémöki szakerto 1rÉ-sz;

6.

l0



3. u-. ĺne t|i|r \et,

Józsefvárosi Közterület-fe|ügyelet
Kłiltséwetési tenrezet

2014. JanuIír ol.đecember 31. Parkolási övezet bôvítésével kapcsolatos bevételek

Nagyfuvaĺosutca-Máýástér-Tavaszĺnezőutca-szÍizutca-Futóutca-ÜIlĺĺiút-KorifulyiSĺĺndorutca-Illésutca-Barossutca_

Üllćĺi út - oľczy rit - Elnök utca - villám utca _ Vajda Péter utca - Könyves Kálmaĺl krt. által határolt terĺ.ileten

ĺĺlzóna meqnevezér
féróhďy
EíEa dí]zóna

łĺhasználts
źd

eIsódIege
s

díifizełéŚ összesen / Ft
pótdĺJ méńéke

%

pótdĺ|
ösg4e

,áÍfiató bevéte
FI

| ónsám
(20ílt.oí.0í.

í'1{|

30/2010.FKGY.Í.
3-as díjzóna Ĺ2C 35( 250C 0,20 0,2c 4 200 00( 3C í 260 000 5 460 00(

JU/ZU1U.I-KUY.T.
4€s díizóna 400 26! 250C 0.1 o.2a 7 950 00( ĺ! í í92 500 I 142 50(
30/2010.FKGY.r.
5-os díizóna 't85 17! 250C 0.1 0.12 ĺ .t65 50( 1( íí6 550 1 2B20sa

osszesen: 705 í3 3.t5 50c 2 569 050 í5 884 55(

BevéteI
Mindaisszesen: 3 283 7623250C í2 006 600 88 239't0(

Lakossági
várakoási
engedé|y 2.700.
.|h*3noo Fŕ 8 í00 00(

Bevéte| +
várakozási
enoedé|v 96 339 í0(



Józsefvárosi Közterü|et-fe|ügyelet
Költséwetési teľvezet 4. sz. mel|ék|et

15 f<i létszám

2o14. jaauár ol-december 31. Parkolási łivezet bóvítésével kapcsolatos szeméýÍ juttatások
( 1l hónapra, adatok Ft.ban )

Megnevezés |étszám (fó) iŕ|6ś'ák ĺhá! bruüó összeg
havi

bruttó
összeg éves

szociá|is
hozzájáru|ási

adó |27%|

EHO
SZJA

(dologi
kiadásl

1
'zemé]vi 

iuttatások te|jes munkaidos' Mt.

latá|va alá tartozó 14 fó

'arko|ó 
e||enőÍ 14 11 170 00( 26 í80 00( 7 068 600

soportvezető .ĺ fő 1 11 220 004 2420 00c 653 400

Ą|api||etnény összesen: íł 28 600 00c 7 722000 0

ro],ábbijlrŁta.tásqf

:afeteria, nettó összeg, + járulékok 1 évre
1 128 960 I 934 40C 368 040

5sszeg nettó.t28.960' Ft' bruttó í75.000. Ft)

11 ľovábbi iuttatások összesen í 934 4{lt 322 561 368 04(

szeméfui ie|leqÍi kĺadások összesen: 30 534 4{tC 7 72?OOl 322 56( 368 04(

1
áru|ékok összesen (szociáĺis hozzt1áru|ás
rdó + EHol I0tl4 56(



Józsefvárosi Közterĺilet-fe|.igyelet
Kłiltséĺĺvetésl tervezet
Paĺtolásl łivezet bóvítésével kapcsolatos můköđési ktađások

A do|ogi kiadások miatti áfa viszaigény|és 7 97í 053

iotszám )ologĺ .mÍiködésĹ kiadások
Mennyisé9

(db)
Egységáŕ

Összesen / Ft (

bruüól

!0í3. évi
(ö]tségvetés
EŕhéE

4u14. evl
<öľtségvetés
prhére

ldatkártya pda-hoz (.ĺ 5 db . 12 no * 4.oď.
4 064 731 52Í

731 52(

|elenor előfizetési dĺ (í 5 db - 12 hó - 4.ou,
:t/hó) 4 06t 731 52í

731 52(

ltburkolati ie|ek festése .ĺ2 000 00( 12 000 00( 12 000 00(

nozoássérüľt heIvek felfestése 66 80 00( 5 280 00( 5 280 00(

lutomaták takarĺtása (55.1 2.5588) 1 3 688 08( 3 688 08( 3 688 08(

35M kártva automatákba (55*í 2-2540) ĺ 676 40( I 676 40( I 676 40(

répiármÍi üzemanvaq, karbantarlás 1 I s00 00( í 500 00( 1 500 00(

)arkoló automata karbantaÍ|ás (havi
lta|anydíj' egyeb karbantartási kiadások, stb.)

1 0 000 00( 10 000 00(
10 000 00(

loDaDIr oeszeŻese 330 5 71ź í 8B5 95( ĺ 885 95(

4

1€

18

2C )o|ooi kiadások összesen: 37 493 471 37.ĺ93 47(

21 ifa beÍizetés 17 929 00( ĺ7 929 00(

22 )o|ogi kiadások+ÁFA befiz. összesen: 55 422 474
55 422 174



Józsefvárosi Közterü|et-fe|ügyelet
Költsésretési tervez€t
Parkolási iivezłt bóvítésével kapcsolatos e5rszeri dologi kiađások

A do|ogi kiadások miati áfa viszaigény|és 4011 413

;oÍszám :gyszeri dologi kĺadások
Mennyiség

(db)
Egységár

Összesen / Ft (

bruüól

l013. éYi
(ö]tségvetés
elhét

aut4. evl
(öltségvetés
prňéÍ€

nunkaruha beszerzés 1 20320( 3 048 00( 3 048 00(

Jda készii|ék beszerzése 127 00( í 905 00( 1 905 00(

4 )da készij|ékhez nyomtató besze]zése 300 00( 4 500 00( 4 500 00(

ĺobi| te|efonkészülék beszerzése 1270( ĺ90 50( 190 50(

7 énvképezőoép beszerzés 1 65 00( 975 00( 975 00(

1(
ÍorgaImi jelzótáb|ák beszeŻése, teIepítése
(övezet, időkor|át, keÍékbi|incs, gk.elszá||íttás,
stb) foÍga|omtechnikaĺ terv szeÍint

1 6 000 00( 6 000 00(

6 000 00(

1 :arte|ék akkumu|áor 3( 75 00( 2250 00( 2 250 00(
ąC

1t

1ś

2t

21

22

2i
24

2ź

2ę Dolooi kiadások összesen: í8 868 50( í8 868 50(

27 áfa befizetés

2t Do|ogi kiadások+ÁFA befiz. összesen: í8 868 50(
18 868 50!



Józsefu árosi Közterü let.fe| ü gyelet
Költsé gvetési te':vezet

Parkolási iivezet bővítésével kapcsolatos egrszeđ beszerzések kiadásai

;orsám feIhaImozási kiadás
Mennyiség

(db)
EgységáÍ

Összesen / Ft
(bruüól

20í3. évi
köłtségvetés
ErhéÍe

2014. evl
költségvetés
EÍhére

1 arko|ó automata beszerzése 55 2 375 00( I 30 625 00( 130 625 o0(

Ą di1fizető zőnához forga|omtechnikai tervek,
ĺérések 1 4445 00( 4 445 00( 4 445 000

rutomaták matńcáása 55 35 00( ĺ 925 00( I 925 00C

4 automata leszeÍe|ése 25 80 00( 2 000 00( 2 000 000

automalák teIepítése, 80 94 00( 7 520 00( 7 520 000

iutoma|ák takarĺtása. fes1ése 55 ĺ7 30( 951 50( 951 500

rutomatákhoz qépaIapok beszeÍzése 80 60 00( 4 800 00( 4 800 000

automata kassza-és szerviz ajtó zárbetét 1í0 27 00( 2 970 00( 2 970 000
]utomata kasszaćs szerviz ajto zárbetét

'sere
1.ĺ 0 15 00( I 650 00( I 650 000

1t
rutomaták távfelü9yeletbe i||esáése,
:hiokártva bázis+tarÍfa orooramozása 55 í7 00( 935 00( 935 000

11

s|M kártya beépitése' Tc35 modem
]roqÍamozása 55 í1 00( 605 00( 605 000

3sM funkciók eovszeri orooramozása 55 8 50€ 467 99: 467 995

1 Ąkkumu|áor töltő ó 162 00( 486 00( 486 000

14 automatákhoz oénzkazetta + zár beszeŻése 30 123 0o( 3 690 00( 3 690 000

1 (özbeszerzési eliáras Iebonyolĺlása 1 000 00( ĺ 000 00(

ĺ€

1

1!

2(

21

22 :qvszeri beszeJzések kiadásaĺ: í64 070.ĺ9ł í3í 625 00( 32 445 495

viszaigény|és

egvszeľi beszeľzés kiadásai iisszesen:
áfa visszaigénylés
Nettó egyszei kiadás

34 881 129

182 938 995 Ft
38892542

144046453



Józsefvárosi Közterület-felĺigyelet
KöltséEvetési tervezet

parko|ó automata beszerzés 20í3. év
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