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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

HumánszolgáItatási Bizottság vé|eményezi !

Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Vĺárosgazdálkodási és PénziigYi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottsźąjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteńesztés mestáľsv a|ásź,Í.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények

AKépviselő-testĺilet a289/20|3. (V[.17.) szźtműhatźrozatában dtintött arról, hogy f0|4. januźtr 01. napjáva|
Józsefuárosi parkolás-gazdálkodási rendszert bővíti a 30/20|0. (VI.4.) Főv. Kgy. ľendelet szeľinti 4. és 5.

díjtételiĺ teľületen (Nagyfuvaros utca - Tavaszmezo utca _ Szuz utca _ Baross utca - Horváth Mihály tér -
Futó utca - Ülloĺ út _ Korrányi Sándor utca - Illés utca _Ktúvźriatér _ Karácsony Sándoľ utca - Népszínház
utca által határolt területen és a határoló utakon az Illés utca kivételével). Továbbá kezdeményezi a Budapest
főváros közigazgatálsi teriiletén a járművel váľakozás ľendjének erységes kialakításáľó|' avtrakozás díjráró|

és az uzemképtelen jáľművek táľolásának szabá|yozásźrő| 3012010. (vI. 4.) Főv. Kgy. rende|et módosítasát
azijnai iú _ orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca - Könyves Ká|mán krt. źúta| határolt
teľületen a tarifális paľkolás-szab áńyozás bevezetése érdekében.

il. A beterjesztés ĺndoka

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közg;rrĺlés egyelőre nem tźrgyalta a Budapest főváros közigazgatási
területén a jrármĹĺvel vátrakozás rendjének egységes kialakításáľó|, a vtrakozás dijáľól és az üzemképtelen
jármiĺvek tárolásĺának szabályozásáről szőIő 30/20|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztést" isy a fent jelzett képvise|ő-testiileti hatźlrozatban megjelölt időpont a dijflzető zóna
bővítésének időbeli bevezetésére nem taľtható, szükséges a bevezetésére vonatkozó hatźlridő módosítása.
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n. TényáIIási adatok

A Képviselő.testület 28g/2o13. (uI.17.) számú hatźrozatźnak megfelelően Polgármester Úr 2013. július 31.-
én kelt Tarlós István főpolgármester Urhoz íľt levelében (1. sz. melléklet) kezdeményezte a30/f070. (vI. 4.)
Főv. Kgy. ľendelet szükséges módosítĺását.
A Főpolgĺármester Ur felkélte a BKK Zrt.-t a Főv. Kgy. rendelet módosításának előkészítésére.
A BKK. Zrt. a Jőzsefuárosi onkormányzat javas|atźú áttanu|mányona megźů|apitoĹta, hogy az a vonatkozó
jogszabályoknak megfelel, a javasolt vźtrakozźsi övezeti és tarifális módosításokat tźtmogatta, azt
előterjeszés formźtjźhan 2013. októbeľ 04.-én a Fővárosi onkormányzatFojegyzőjének átadta. ABI<K Zrt.
vezérigazgatőja2013. november 20.-źn kelt levelében jelezte (2. sz. melléklet), hogy az általuk a Fővárosi
Közg1nĺléshez a decemberi közg1rrĺlésre benyrljtott Rendelet módosítására készített előterjesztés nem
tarta|mazzaakértövezeti, illetve taľifális módosításokat. A lęvél nem tartalmazzaennekoktĺt.

Tátjékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testĹiletet, hogy az előzőekben hivatkozott képviselő-testtileti határozat7.
pontja alapján (mely szerint: ,,7. a hatórozat 4. pontjóbanfoglalt alapjónfellreri a Józsefvórosi KözterüIet-

felügłelet igazgatójĺźt a kozbeszeľzési eljórások lebonyolítdsórą és meglłalósítdsára") az eszközłjk
beszerzése érdekében a közbeszerzési eljárás megindíŁásáľól intézkedett a IPSZ, az eljźrźst megindíto
felhívás megje|ent.

A fent leíľtak a|apján a Képviselő.testiilet 28912013. (VII.17.) számú hatźtrozatában megjelölt 20|4. januán

0l. határidő fentiek a|apján nem taľtható, mivel a dijfizetó zőna bővítéséhez, valamint a tarifźtk
megvźńtoztatásźůloz a Főváľosi Közgyĺĺlés döntése szükséges.

Mindezek a|apján javasolom a dijťĺzetó zőna bővitésének és a tarifźlk vtl|toztatźsźnak határidej ét 2014 . április
01-jére módosítani.

A hatĺáridő módosítása lehetőséget teremt arra is, hogy az időközben megjelent igények a|apjźn parkolási
vizsgá|atot folytasson és javaslatot tegyen a Józsefuárosi Parko|ás-üzemeltetési Szolgálat (JPSZ) a30/20|0.
(vI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben szerep|ő terület figyelembevételével a ťlzeto övezet határainak szükséges
korrekciójára.

tV. Dtintéstaľtalmánakismeľtetése

A kerületi dijfizetó zôna bővitése tźrgyában hozott 289/2013. (VII.17.) szátmű képviselő-testiileti
hatfuozatban foglaltakat mind a hatźlridő, mind a JPSZ álláshelyeinek 15 fővel történő növelésére vonatkozó
hatáľidő tekintetében módosítani szükséges.

A Képviselő-testĺilet a IPSZ Szervezeti és Működési Szabźúyzatát (SzMSz) a 39412013. (X.30.) számú
hatźrozatának 2. a) pontjában fogadta el' oly módon, hogy f0I4. januráľ l-jétől a kö|tségvetési szerv
engedélyezett|étszálmźtt 65 főben á||apitottameg, tekintettel a díjfizető zőnabővités&e.

A parkolás-gazÁźikodäsi rendszer bővítésének 20|4. áryri|is l-jére töľténő módosítása miatt a JPSZ SzMSz-
nak a módosítása is szükséges.

v. A dtintés célja' pénztigyi hatása

Az előteľjes ztés 3 . sz. mellékletében foglaltak szerint 20 13 . évben az 55 db paľkoló automata beszerzéséhez
a költségvetés módosítĺása a Képviselő-testiilet f89/20I3. (Vu.17.) szétmű hatźrozata a|apjén megtörtén!
I3I .625,0 e Ft fęlhalmozási kiadás összegben. A I3I .625,0 e Ft összeg erejéig a JPSZ várhatóan a 2013 . évi
szabad pénzmaľadványa terhére 20|4. januźlr hónap első napjaiban fog kötelezettséget vállalni.

A 20|4. évben összesen I|0.278,0 e Ft kiadás várható. A |10.f78,0 e Ft kiadás 4I.684,0 e Ft általános
iizemeltetéshez kapcsolódó működési kiadást (15 fő parkolás gazdéikodźlshoz kapcsolódó létszám bővítés
személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő jáľulékok, és az éves dologi kiadások), valamint 68.594,0 ezer Ft
e gy szeri beszerzé si kiadást tarta|maz.

A váľható kiadásokat az3. szźlmű melléklet tarta|mazza.

VI. Jogszabályi rendelkezések

A Képviselő-testĺilet döntését a Magyaľországhe|yi önkormányzatairő| szó|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
23' $ (5) bekezdés 3. pontja, 41. $ (3) bekezdése és a |07. $-a alapján'hozza meg. A Képviselő-testiilet
döntését másrészt az á,||amhánaftásról sző|ő fD|I. évi CXCV. törvény (Aht.) 2. $ (1) bekezdés i) pont ia)
alpontja a|apján és az Aht.g. $ (1) bekezdés a) pontja atap1án a kö|tségvetési szeľvek szervezeti és mĹĺködési
szabźiyzatźnak jővźthagyása.
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Fentiekre tekintette l kérem az a|źhbi határ ozati j avas lat e l fo gad ás át.
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. af89/20|3. (vII.17.) számri képviselő-testületi határozat I. a.l pontja szerinti hataridőt f0|4. január 1.

napjáról 2014. április |. napjára módosítja.

Felelős: polgármesteľ.
Határidő: 2014. április 01.

2. a289120|3. (WI.17.) számú képviselő-testiileti hatźtrozat 3. pontját visszavonja és helyébe a kĺjvetkező
lép:

a.l 2014. április 01-jétől a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat engedé|yezett paľkoló őľi
létszálmźtt 30105 címen 15 fővel megemeli, így a parkoló-üzemeltetési létszámát 50 főről 65 ffire
megemeli.

b./ az engedé|yezett létszámbővítés egy főre jutó átlag illetményét munkáltatót terhelő járulékok és szo-
citiishozzájĺárulási adó né|kül 14 főre bľuttó 170,0 e Ft/hó, 1 főre 220,0 e Fťhó összegbenhatźrozza
meg.

Felelős: polgármester
Haĺáľidő: 2014. április 01.

a 289/2013 . (VII. 17.) szźtmű képviselő-testtileti hatźnozat 4. pontjźń visszavonja és helyébe a következő
lép:

ahatźrozatban foglalt parkolás bővítés miatt az egyszeri beľuházási, dologi kiadásokľa - kötelező fela-
dat - cisszesen 200.219,0 e Ft-ot biztosít, melyből a 2013. évi egyszeri beruházási kiadás összege
|3I.625,0 Ft, me|ynek fedezetétazáitalrźlnos taľtalék e|őirányzatából a Képviselő-testület biztosítoffa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2013. december 18.

a28912013. (vII.l7.) szźlmű képviselő-testtileti határozat 5. pontját visszavonja és helyébe a k<jvetkező
lép:

a.l 2014. évre 110.278,0 e Ft-ľa előzetes kötelezettséget vállal, melyből egyszeri beruhźaás költsége
48.266,0 e Ft, egyszeľi működési költség összege f0.328,0 e Ft, taľtós miĺködési költsége |3.299,0 eFt,
bér és járulék juttatások költsége 28.385,0 e Ft.

b./ 2015. évtől taľtós működési kötelezettséget vállal a miĺködési dologi költségekre 17.732,5 e Ft <jsz-

szegben, személyi juttatások és járulékainak költségére 42,249,0 e Ft összegben.

c./ az a.l-b.l pontban előrę vállalt kötelezettségek fedezetéi| az intézmény parkolási bevételét jelöli meg.

d.l a2013. évi k<iltségvetésben jóváhagyott parkoló automata beszerués céljfua131.625,0 e Ft felhalmo-
ási kiadás e|őirányzata teľhére engedélyezi a Józsefuárosi Parkolás-ĺizemeltetési Szolgálat sztlmára,
hogy a 2013. évi ezen szabad pénzmaľadvźtnyateľhére2014. évben kötelezettséget vállaljon.

e.l fe|kén a polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél, valamint a2013. évi
pénzmaradvźnye|szÁmolásánálahatározatbanfoglaltakatvegyefi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatĺíridő: a mindenkori költségvetés elfogadása és a pénzmarudvźny e|szźlmolása vonatkozźsátban20|4.
április 30-ig.

a Jőzsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 390/2013. (X.30.) számű képviselő-testületi 2. pontjźtban
elfogadott Szervezeti és Működési SzabźúyzatźLt 2014. január l-jei hatályba lépéssel úgy módosítja,
hogy a költségvetési szerv engedélyezett |étszźmźt 20|4. átpril.is 1-jétől 65 főben határozza meg és
felkéri a Polgáľmesteľt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szewezeti és Mtíködési
Szab źůy zat a|éúr ásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. januáľ I.

4.

5.



6. felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőjáú, a hogy a Képviselő-testiilet 2014.
máľcius havi ľendes üléséra készítsen tź$ékoztatőt a parkolás bővítéséről megvalósításáról.

Fe lelős : Józsefr áľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület 20|4. mfucius havi rendes ülése

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzĺigyi Ügyosztáty, JózsefváľosÍ Parkolás-
üzeme|tetési Szolgá|at.

Budapest, 2013. december 10.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Ti5ĺ,telt Bőpolgármes(eľ Úr!

Budapest Föv'riľos VIII. keľgtet j0zsefuaľosí onkoľmány-zat Képviselĺi-testiilete 20t3' jrllius
.ĺ7'.en tĺľgyal1a a ,,IávaslaÍ a kęľületi đijfizďő zóna kibővítésére'' cÍmii előterjesztést es a
z89ĺ2013, (\'I'l7.) sz{mý haljxoąądnak 1. pontiríbaĺ dtĺntött is égóJ, hogy a meglévö
dijÍizetó öĺ'ezetének kibővítését kezdeményezi.

Ąz emiĺtett 'dtintés áapjáł Buđapest ftiváľos közigaz.gatĺĺsi teriilgten kezdempĺyezem a -
jiáłruűr.'ď vi{rakozis ľeĺđj'nek egységeš kĺďakíĺísáró!" a viírakozas- dijríľól és az iizemĺĺéprclen
jáiq!ĺiv€k !áľolásán.ąk:szabr{lyo.zasárłil' Szótó _ 30l20l0. (v!. 4J řö.il rgy.. ľěľrdelet 2. szźmtl
mďlékletének alábbiak szeľinri módosíüĺs.lt:

,,3. tĺíJ: t ě te Iű t e ł ěIl et ek

ý"iilI','kłriłIéĺ:

41''tĺliői lźt. Diiei utca- Rezső'téi. GaóI tłőzes utca tilrtłł ĺiatárok terłleĺ, beleérne _ az I.!ilői
;úi,és ą:Rezső łłźł kivěieléýe]:- a:.ha:bałłj utakat ě'ł terekBĺ,

4.:đíjłěteĺű uraletek
.ĺł',il'tr:'kaľüIet:

AÍł,źkłłzt t;t' Bąi,ośs täŕ'Keiepéši.út'Lóvasór uÍta- Mosanýułęą= F,ę,sÍąłi.oĘ Gyti,rg;utca-
F.iułlĺej ű!, rďen ułłi,s tér Km|źcsa,v

atca- Baroś,s ł.łtca. Sĺilrĺiiý uÍeeť Jaĺłnin. "ĺłtca-

{ijráłíyi sófiďor ątŻt!. LTĺőĺ tłt-.,ĺĺ.zsě'ť tąjťút áItat
teriiląt, beleértve * a József 'kb,rłLt' ąlółąĺđr uiea, az;,IIIés iaą hv.éteIéveLi_.a

|ÖBf tsgdap:ś. Bľęs ił 63i6ř'' " 
"|"eĺęľen'*5b.1:lüôj : ř-*uíil polgrn,xsteĺ$ÔzíÉíjáresňrl i rr^ł'.w.1*4iéfuc'lcs'Eu
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hatćłr'al:ó uta'lat łôs tereket,-tak44ai;1n4*4i4r***'ĺoľábbó az ÜłlőÍ iit- Kdnwes Klilmĺźn
köľút. Elni)k utcą- orczy íłt. Bątsiźrtvi utca. DeIej utca- Rezső tér- Gaól Mózes utca liltaĺ
hątđŕoĺi'leľiileÍ. beleértve _' aí Eliök utra, a. GadI Mózes dtca ]ciýéteIéýiel _,d,hataroló utalűit'
és teľpk'eI-

5. díjtéte lü Ieľ iiĺe tek'

p:ilI,, kgrtjleť

ATeĺekiLĺilśaĺóter
Maqdalna utca. Koszorú utcą- Bałoss utcą- słígo!.u- utca- Józnin utca. Fťłvészkert utca-
ťĺixlő uica-:'Illés utca. Kilránlli Siíndbr utca-:Üllői:?it- Nag:ĺ,árad ta- orcły út- Fiumei út
ákal hiżtdrok'teĄilet, béĺeéł..łve - u Teĺeki Lđĺzĺó tér,@
ął.eąr*ął:a#dslftłrg Kżitĺćsonv sandhr utba. a Mclgđ ' Kosĺ,orű u{ca' a Baľo.rs
ułca;.łSzjgony utca, a Jtź:zmin lłtca. ą' Fťn,észkeri utca. a Tömő ĺĺtta, az' Illés utćą. ą Koránvi
Sándor utca kil:étel&el _ a haruroló utakat és tereket; tovrjbbó az Eiľilk utca. Kijlĺvyes
Kĺtlmán ĺĺňrút. ĺ/ajđa Pé:ter utca- ĺ|tIlám utca ĺźkal ]ĺaĺ'iźralt tertłIet' beleéĺne a hattiľoló,
utłkąt ěs tefekeÍ."

Tájékoztatáiill megküldöĺn T.íśztelt FöpotgĺáľmesŮer Ur ľészére a Képviselö-tesťiíet
hąĺaľozatát, továbtá a đ<intést megalapozó ,.szźkéItćii összefoglalg, javaslaüok'' címiĺ
ęletĺ.z ęsĺ'

Kérem' d.int]ésĺint szĺves megťontolásä!.

Bpdape.sto.2013.;júlĺus 3 l .

Poziríĺ, elbíľálĺisában bízrĺą ti

lMel|illĺ|ętelĺ:. t
!.' .qg1Ę1ú.meltélet. jes'zőI{t'ny.i1i.kĺl,,p.natasudapęsr Jó4eftáľos Ô,ikomĺłtyzat ťépr'i
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Jozsefváľosi Pa rkolás-üzeme|tetés i Szo l gálat
Költséqvetési tervezet
í5 fő létszám

20í4.április 0í.december 3í. Parkolási övezet bővítésével kapcso|atos személyi juttatások
(i|Ietmények 8 hónapra, cafeteria 9 hónapra számítva, adatok Ft-ban )

5. u, wcIĺIĺbł'

Megnevezés |étsám (fő) időszak (hó) bruttó összeg
havi

bruttó
összeg éves

szociá|is
EHO

SZJA
(dologi
kiadás)adő (27o/o)

1

Szemé|vi iuttatások teljes
munkaidős, Mt. hatáĺya a|á taÍ|ozó 14
Íő

parko|ó e||enőr 1Ą I 170 000 't9 040 000 5 140 800
ó ]soDortvezető .ĺ fő 1 I 220 000 I 760 00( 475 200

Ą

A|api||etmény összesen: í. 20 800 00c 5 616 000 0 0

ľovábbi iuttatások

cafeteria, nettó osszeg, + járu|ékok 9
hónapra sámítva, 2014. ápn|is 1-
december 31., (éves összeg nettó
128.960. Ft, bruttó 175.000. F0

96 720 ĺ 450 80c 241 848 276 087

1

tl rovábbi juttatások összesen I 450 800 24184Í 276 087

12
Szemé|yĺ je||egĺi kiadások
Ssszesen: 22250 800 5 6í6 000 241 848 276 087

ĺ3 iáru|ékok összesen (szociá|is
hozÁjáĺu|äsi adó + EHo) 5 857 848



Józsefuárosi Parkolás.üzemeltetési Szolgálat
Költséqvetési tervezet
Parko|ási övezet bővítéséve| kapcso|atos m űködési kiadások

Do|ogi -működési. kiadások
Mennyiség

(db)
Egységár

Összesen / Ft (

bruttó)

20í3. évi
kö|tségvetés
terhére

2014. évi
költségvetés
terhére

z

adatkártya pda-hoz (15 db - 9 hó -

4'064. Fvhó)
15 4 064 548 64C

548 640
Te|enor előfizetésÍ dĺ (1 5 db - 9 hó "
4.064. Ft/hó)

4E 4 064 548 64C
548 640

5
automaták takarítása (55 db "9 hó
-s588 F0 2 766 06C z /oo uoL

2 766 06(

GSM káńya automatákba (55 db'9 hó
- 2s40 F0

1 1 257 300 1 257 300
1 257 30C

;épjármű üzemanyag, karbantańás '| 125 000 í 125 000 1 12500C

]arko|ó automata karbantartás (havi

áta|ánydíj' egyéb karbantańási
<iadások, stb.)

5 625 000 5 625 000

s 62s 00c

100aorr oeszerzese 25C 5 715 1 428 750 1 42875C
1

11

12

13 0

14 0
'ĺ5 0
't6 0

17 0
íA U

19 0

20 Do|oqi kiadások .isszesen: í3 299 390 0 .ĺ3 299 390
21 áÍa befizetés 0

zz DoIogi kíadások+AFA befiz.
összesen: 13 299 390

0 13 299 390



Józsefvárosi Parkolás.Ĺizemeltetési Szolgálat
Költséqvetési tervezet
Parkolási ĺivezet bővítéséve! kapcsolatos egyszeri dologi kiadások

sorszam Egyszeri doIogi kiadások
Mennyiség

(db)
Egységár

Osszesen / Ft (

bruttó)

20í3. évi
kö|tségvetés
terhére

2014. évi
költségvetés
terhére

ĺ munkaruha beszezés 15 20320C 3 048 000 3 048 000
z Útburkolati jeIek festése 12 000 00c 12 000 000 12 000 000

4 mozgássérÜ|t helyek feIfestése oo 80 00c 5 280 000
5 280 000

5
f

10

15

1ę

ll

'lE

2C

21

zł
24

za

zę Do|oqi kiadások iisszesen: 20 328 00C 20 328 oot
27 ĺfa befizetés

28
)o|ogi kiadások+AFA befiz'
5sszesen:

20 328 000
0 20 328 000



Józsefvá ros i Pa rkolás.üzemeltetési SzoI gálat
Költséqvetési tervezet

Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos egyszeri beszerzések kiadásai

eqvszeri beszerzés kiadásai összesen: 20o 218 995 Ft

sorszam felhaImoási kiadás
Mennyĺség

(db) Egységár
Osszesen / Ft

(bruttó)

2013. évi
költségvetés
terhéľe

2014. évi
kö|tségvetés
terhére

1 parko|ó automala beszezése 55 2 375 000 130 625 00( í 30 625 000
új díjÍizetó zónához forgalomtechnikai
tervek. mérések 1 4 445000 4 445 00C 4 445 00C

automaták matńcázása JD 35 000 .ĺ 925 00( 1 925 00C

4 automata Ieszere|ése 25 80 000 2 000 00c 2 000 00c

automaták telepítése' 80 94 000 7 520 00c 7 520 00c

o automaták takarítása. festése .ĺ7 300 951 50C 951 50C

automatákhoz gépaIapok beszerzése 60 000 4 800 00c 4 800 00c

automata kassza-és szerviz ajtó
árbetét 110 27 000 2 970 00c 2 970 00c

automata kassza-és szerviz ajtó
árbetét csere í5 000 I 650 00c 1 650 00c

1C

automaták táVfe|ügyeIetbe iIlesáése,
;hiokártva bázis+tarifa orooramozása 55 17 000 935 00C 935 000

11

S|M kártya beépítése, Tc35 modem
)rooramozása .ĺí 000 605 000 605 000

3SM funkciók eovszeri orooramozása tc I 509 467 995 467 995

ĺ3 \kkumu|átor tö|tő r ĺ62 000 486 000 486 000

14

tutomatákhoz pénzkazetta + zá|
reszezése ąf í23 000 3 690 000 3 690 000

í5 kózbeszezési e|járás |ebonyo|ítása 'ĺ 000 000 'ĺ 000 000
't6 pda készt.i|ék beszezése íĘ 't27 000 1 905 000 í 905 000

17 1t 300 000 4 500 000 4 500 000
.ĺ8 mobiI telefonkészÜ|ék beszerzése 15 12700 .ĺ90 500 190 500
'19 ĺényképezőgép beszeĺzés í5 65 000 975 000 975 000

20 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000

21 |arta|ék akkumu|átor 30 75 000 2250 000 2250 000

22 Eovszeri beszerzések kiadásai: í79 890 995 13í 625 000 .ĺ8 265 995



Józsefvárosi Parko|ás-üzemeltetési SzoIgá|at
Költséovetési tervezet

iolszam osszesítés Ft (bruttó)

1 AIapiIletmény összesen: 20 800 000

2 További juttatĺások összesen: I 450 800

3 Járu|ékok összesen: 5 857 848

4 Do|ogi kiadások í3 299 390

5
)ologi kiadások: munká|tatót
|erhe|ő SZJA 276 087

6 Do|ogi kiadások: AFA befizetés 0

7 Míikiidési kiadások mindösszesen: 41 684 125

I egyszeri do|ogi kiadások 2014. év 20 328 000

9
egyszeri beruházási kiadások 20í4.
év:

48 265 995

í0egyszeri kiadások iisszesen (8+9

sor adata) 68 593 995

11
Kĺadások mindösszesen 2014' év
(7+í0 sor adata): 110 278 120

12
parko|ó automata beszerzés 20í3.
év

í3í 625 000

1:
Kiadások 20í3. év és 20í4. év
mindösszesen:

241 903 120
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Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at
Kö|tséqvetési tervezet

20í4. ápri|is 0í.december 3í. Parkoĺási övezet bővítéséve| kapcso|atos bevételek
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