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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2077 . szeptember 07. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat ideiglenes j ellegű okos paľkolórendszer kiépítésére

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat e|fogadźsźůloz egyszeru/minősített szavazattobbség
szükséses.
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr

Smaľt City ldeiglenes Bĺzottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizoÍtsźtg számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizottsáýSmart City Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
e lőteľ| eszté s me gtár gy a|ćsát.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Tényállás és döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete a 6612015. (II.19.) szźrrru
hatźrozatálban döntött a kerületi digitális stratégia kidolgozásáról, illetve ehhez kapcsolódóan a Digitális
Jőzsefváros Munkacsoport létrehozásárő|. Acé| ezá|ta| alapvetően a digitális írástudás teľjesztése volt mind
a lakosság, mind a helyi vá||a|kozások vonatkozásában. A Képviselő-tęstület a 2412016. (II.04.) szźlmil
hatfuozatával |étrehozta a Smaľt City Munkacsopoľtot, amely tĺibbek kĺjzĺitt a Digitális Józsefuaľos
Munkacsopoľt feladatait is átvette.

A Smaľt City Munkacsoport a Képviselő-testület 2221201'6. (K.10.) számuhatźrozata éľtelmében Smart
City ldeiglenes Bizottság (továbbiakban ideiglenes bizottság) néven működik tovább.
A Munkacsoport, majd folytatólagosan az iđeiglenes bizottság munkája eľeđményeként megszu|etett
Józsefuáľos Smart City koncepciójanak váz|ata, melyet a Képviselő-testĺilet a25312016. (XII.01.) számu
hatźtrozatával elfogadott. A dokumentumban teľvbe vett célkitűzések és projektötletek között is megtalálható
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a,,Digitális Smart Szo|gáItatások'' közĺjtt okos paľkolórendszeľ kialakítása is.

Jelenleg tĺjbbféle technológiájú intelligens paľkolási rendszer |étęzik, amelyek egyik tĄtája az úttestľe
ferőhelyenként rogzített érzékeIő és jeladó telepítésével funkcionál' oly módon, hogy mobil applikáción
Iátja a parkolóhelyet keľeső gépjármíivezető az iires és foglalt paĺkolóhelyek elhelyezkedését.
A ferőhelyek ilyen módon való elfoglalása nem ját további paľkolóhelyek keľesésével, ezá|taljelentősen
csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és a gépjźtrmuforgalom is.

Az érzékelő telepítése ťrtburkolattól fiiggően lefirrásos vagy ragasztásos technikával töľténik. A tesztelésre
alkalmas teľületeket a Jőzsetvéttosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) je|ö|tekí, és az
alábbiak szerint tett j avaslatot.

A teszt-helyszínek kijelölése soľán figyelembe vették, hogy a jelérzékelők közelében metró és trolibusz
közlekeđés is legyen, ami szfüséges a tesztelési mérések e|végzéséhez.

AtewezetíSmart City projekt, amelynek keretén belul az okos parkolással kapcsolatos teszteléseL<hez az
a|ábbí helyszíneket javasolja a JGK Zrt. (az előterjesztés melléklete szeľint):

o Budapest VI[. keľület, Horánszky utca (párhuzamos parkolás) 20 férőhelyen;

o Budapest VIII. kerĹilet, Bókay János utca (gyermekklinika előtt mindkét oldalt van tá lehetőség;
párhuzamos paľkolás) 20 ferőhelyen;

o Budapest VIII. kerület, Mĺária utca (az Üllői 0s Baross utca közcjtt 45 fokos parkolás) 20 férőhelyen;

o Budapęst VIII. keľĺilet, Kis Stáció utca (piírhuzamos paľkolás) 20 férohe|yen.

Atesztüzem 6 hónapig tartana, mely alapján márhasznźĺ|ható adatokat lehet gffiteni.

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, amennyiben lefurásos technikával töľténik a szęnzorok
kihelyezése, a fulajdonosi jogokat gyakorló BizoÍtság döntése még a telepítést mege|őzóen szükséges.

A paĺkolás-iizemeltetési feladat ę|Iátásátakozszolgá|tatási szęrződést kötött az onkormźnyzat a JGK Zrt.-
vel, így javasolom, hogy az okos paľkolási ľendszer tesztelésére vonatkozó feladattal egészüljön ki a JGK
Zrt.-vel kötött, 20|7. évľe vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szęrződés, mely módosítás jelen előterjesztés
mellékletét képezi.

il. A beteľjesztés indoka

A teszĺuzem soriín a keľület sajátosságait figyelembe vévę lehetőség nyílik az okos parkolási ľendszęľ
kialakításáľa,va|amint a rendszeľ bevezetése áItaI avárhatő kĺiltségmegtéľtilési számok mérésére is, továbbá
többlet-bevétel is keletkezhet a paľkolóhelyek j obb kihasználts ága okźn.

III. A döntés célja, pénziigyĺ hatása

A döntés célja egy okos paľkolási rendszer tesztelésében való részvéte|, melynek eredményeí aIapján felelős
döntés hozhatő a kerületi parkolási rendszer fejlesztése tátgyában.

Adöntés pénzugyifeđezetet igényel, azęIőzetes piackutatás figyelembevételével az okos paľkolási rendszeľ
tesztelés költsége 420.000 Ft. A fedezet a JGK Zrt. tészéte 2017. évľe megtervezett paľkolási feladatok
kompenzációj ából biĺosítható.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A dontés a Magyaľország helyi önkormĺányzatairő| szőIő 20II. évi CLXXXIX. töľvény (Mötv.) 23. $ (5)
bekezdés 3. pontján alapul.

Fentiekalapjánkéremazalrźlbbihatétrozati javaslatelfogadását.
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Ha.ľÁRoz,ą'rI JAVAsLAT

A Képviselő.testiilet rĺgy diint, hogy

1. ideiglenesjelleggel, hat hónapos időszakľa okos paľkolási rendszer bevezetésétjelöli ki az
alábbiak szerint:
. Budapest VIII. keľület, Hoľánszky utcában 20 férőhelyen;
. Budapest VIII. kerület, Bókay János utcában 20 férőhelyen;
. Budapest VIII. kerület, Mária utcában 20 ferőhelyen;
. Budapest VIII. keľĹilet, Kis Stáció utcában 20 ferőhelyen.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 2017. szeptember 07.

2. kezdeményezi az ideiglenes jellegti, okos parkolási rendszeľ kiépítése érdekében ',A József-
vaľosi onkoľmanyzat, illetve a Fővaľosi onkormźnyzat megbízásából a józsefuarosi és a fővárosi
onkoľmĺányzat tu|ajďonźhan|évő konerületi vaľakozóhelyek üzemeltetésével, karbarúartásával kap-
csolatos feladatok el|átásárő| szóló Éves Kozszo|gáltatási Szeruódés,, módosítását a hatátozat mel-
léklete szerint, és felkéri a polgármesteľt annak a|źlírźsfua.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 2017 . szeptembeľ 07.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosĺá|y, Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont 2rt.

Budapest, 2017.uugu.ĺu. .łB.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól

/ ĺ/.r , ,.(
fu ,X/bĺ.. ąž
dľ. Mészár Erika ,/

aljegyző



hattrozat melléklete

Közszolgál lta tás i Ker etszer ző d és 5. szá m rĺ m ellé klete

A Józsefvdrosi onkormdnyzat, illetue a Fővdrosi onkormdnyzat megbízósából a jóuefvúrosi és afővdľosí
onkormúnyzat tulajdonúban lévő közteriileti vdrakozóhelyek iizemeltetésével, karbantartdsdval

kap cs o lato s feladato k ellútlÍs úról s uÍ ló
Ev es Kö a zo l g dlt atús i S zer ződé s

4.szdmú módosítúsa

amely tétrej<itt egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺĺzsefuárosĺ onkoľmányzat
(székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67; adőszźtrľra: 15735715-2-42; torzsszźlm: 735715;
bankszámlaszáĺn: K&H Bank Zrt. 10403387-00028570-00000000; statisztikai szám: I57357I5-84II-32I-
01; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbiző (a továbbiakban: onkormányzat)'

másrészről a Jótzsefválľosi Gazdálkodási Ktizpont Zártkőríien Műkłidő Részvénytáľsaság (rĺiviđített
név: JGK Zrt., szék,hely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.; cégegyzékszźnn',.01-10-048457; adőszźlm
25292499-2-4f; képviseli: đr. Pesti lvett ígazgatőság elndke, mint Kozszolgá|tatőlMegbízott (a
továbbiakbaĺ: Közszolgáltató) _ onkormányzat és Közszo|gáItatő a továbbiakban egyi.ittesen Felek _
között az ahllirott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel:

1. Felek kozĺjtt 2017.június 15. nappal vagyongazdálkodási kĺjzfeladatok biztonságos, hatékony és jó
minőségben tĺjrténő e|IźtásáĺaKozszolgáltatási Keretszerződés keľĹilt megkötésre, ameIyhez kapcsolódva a
Felek megkötötték a Józsefuarosi Önkormanyzat, i||etve a Fővĺĺrosi onkormźnyzat megbízásźhő| a
józsefuáľosi és a fovaľosi onkormanyzat tu|ajdonában |évo kineľĺileti váľakozóhelyek iizemeltetésével,
kaľbantaľtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló Eves Kozszo|gá|tatási Szeľzőđést, amely a 2016.
évre vonatkozőkozszolgáltatási fe|adatokat tartalmazza, és ame|y szerződést a Fe|ek 2076. november 21-
én módosítottak (1.. számú módosítás) a kompenzáci összege tekintetében. A Képvise|ő-testület a

26212016. (XII.20') számt hattrozata alapjétn a kompenzáció ĺjsszegét a 2017. évre 602.424.000,- Ft
összegben hatátozta meg. A Képviselő-testiilet a 89/2017' (IV.13.) számű határozatával a kompeĺuáciő
összegét 612.023.800,- Ft összegben hatátozta meg (2. szttmű módosítás). A Képviselő-testület 89l20I7.
(IV.13.) szám,Úhatáľozata alapjtn a kompenzáció összegét 612.023.800,- Ft összegbenhatźrońa meg (3.
szźmu módosítás).

2. A Képviselő-testtilet ....120|7. (IX.07.) szźlmí határozata a|apján KozszoIgá|tatő fe|adata az
ideiglenes jellegű, okos parkolási ľendszer kiépítése. Felek az Eves Kozszo|gáltatási Szerződés 2.I].
pontjában akként módosítják, hogy Kozszo|gźt|tató feladata az abban foglaltakon tű| az ideiglenes jellegű
okos parkolási ľendszeľ kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

3. Felek rögzítik,hogy az Éves Közszolgáltatási Szeruőđés je|en szerződésmódosítással nem érintett
részei vźitozat|an tartalommal hatálvban és érvényben maľadnak.

Budapest Főváros VIII. kerület
Jĺózs efu áro s onko ľm ány zata

képviseletében:
dr. Kocsis M:áté polgáľmesteľ

Jĺízsefu áľosi Gazdálkodási Ktizpont
Zártkőrtien Műktidő Rt.

képviseletében:
dr. Pesti lvett igazgatóság elntike



Pénziigyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina j egy ző

nevében és megbízásából

dľ,lľĺ4észár Erika
aljegyző
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Bókay János utcában az Apźúhy István és Ülloi út közötti szakaszon
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Kis Stáció utcában az onkormtnyzatés a Koľmányablak mögötti részen
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Horánszky utcában mindkét oldalon


