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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj

a: 2012. június 21.

. sz. napiľend

Tárgy: A Mátyás ténbehajtźls infoľmatikai bővítéseés a józsefuáľosi paľkolás-gazdálkodási
rendszer bővítése önkoľmánvzati telkek hasznosításával

A

napirendet nyi|tlzáľt ülésen kell tĺĺľgyalni,a határozat és a rendelet elfogadásźůloz
egyszerĺi/gigĺqĺ1ęltszav azatĺobbségszfü séges.
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és Pénzügyi

Bizottság

véleményezix

Hum án szolgáltatási Bĺzottsá g v éLeményezi
Hatźlro zati j av as|at a bizotĺság szźtmáĺa:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-

testi.iletnek az e|óteriesztés mestáľsv a|źsát.

Tisztelt Képvĺselő-testiilet!
Előzmény
A Képviselő-testtilet 2009. december f-án, a 48212009. (XII. 2.) szämű határozatában döntött a
józsefuárosi közterületi parkoltatás önálló megvalósítĺásáról. A testtileti határozatnak megfelelően, a
parkolási rendszer üzemeltetését a Józsefuárosi Közteľü|et-felügyeletvégzi.

A

parkolás-üzemeltetés egyik legfontosabb elve

a keľületben az

egységes rendszer kiépítéseés

működtetése, mely a kĺjzterĹileti dijťlzeto helyeknek, a közterületen kívtili fizető parkolóhelyeknek, a
Máýás térre történő behajtásĹrendszer iizemeltetésnek, valamint a mélygarázs egységes rendszerben
töľténő míĺködtetése.

Javaslat Mdtyós térre tiirténő behajtdsi rendszeľ fejlesztés ére
A Közterület-felügyelet aJőzsefvźlroskozigazgatási területén a jármrĺvel töľténő várakoztskiegészitő,
helyi szabá|yozźsárő| szô|ó f6l2010. (VI. 18.) önkormźnyzati rendelet a|apjáĺvégzia Mátyás téri
süllyedő oszlopos behajtásĹrendszer üzemeltetését' Az azőta e|te|t időszak tapaszta|atai azt mutatják,
hogy a térre töľténő stillyedő oszlopos behajüás technikai rendszere megfele|ően mrĺködik, ugyanakkoľ
az uzeme|tetési struktuľát számos kritika is érte az ott élők, illetve a térre behajtani szźtndékozők
részérő|.A Felügyelet szakmai álláspontja szerint a jelenlegi üzemeltetési mód sem megfelelően
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illeszkedik a 2010' januźtr 01. óta működő parkolás-gazdźikođásirendszerbe. A Felügyelet
megvizsgálta annak a lehetőségét,hogy egy mindenki szźmźraelérhető szo|gá|tatáson keresztĺil,
milyen iizemeltetés-technikai hátténel tudná a Mátyás téri behajtást szabźÄyozni úry, hogy az a|ap
elképzelés- mely szerint a teriiletet a lehető legkisebb mértékben terhelje meg a gépjáLrmľ forgalom ne séľi.iljön.

A

legfontosabb feladat a jármu beléptető rendszerben a kezelői hibalehetőségek minima|izźůása, a
behajtási jogosultságok kęzelésénekautomatizźiása, a behajtási díjak beszedésének biztosítása mellett
az, hogy a behajtási jogosu|tsägok kiadása teljes méľtékbenátlátható legyen. A javaslat egy
költséghatékony, kcinnyen elszámoltathatő, flexibilis megoldási tervet tarta|maz, amellyel e|érhetó az,
hogy a jogosultakon kívtil, kizźrő|ag csak azok a gépjärmuvek hajthassanak be a sétáló övezetbe,
amelyeknek fe|adata e||źtásához ez feltétlentil szükséges, és így rentábilis legyen részükre a behajtási
megváltási díj megfizetése.

A meglévő műszaki taľtalom kiegészítésekénta Bauer Sándor utcai behajtási ponton, és a
Nagyfuvaľos utcai kihajtási ponton egy-egy rendszámleolvasó kamera, és a hozzá csatlakoztatott
rendszám felismerő rendszeľ telepítése javasolt. A ľendszám felismerő rendszerben lehet rögzíteni
azokat a ľendszámokat, amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel behajthatnak a sétáló övezet
területére, illetőleg a ľendszám felismerőt kiegészítő MOBIL fizetési ľendszeľbiztositja azt, hogy a
tertiletre kizźrő|aga behajtási megváltási díj megfizetése utián lehessen gépjárművel behajtani.
A MOBIL

díjfizetésnem ismeretlen Józsefuárosban, hiszen a kĺjzteriileti parkolóhelyeket igénybe
vevő gépjáľmiívezetők nagyobb része már igy veszi meg parkolójegyét. A MOBIL fizetéssel

megváltott behajtási hozzźtjźru|ás birtokában a jogosult rendszámú gépkocsit a Térfigyelő szo|gá|atnźi
telepített ľendszeľbeengedi, és az előzőekben hivatkozott önkoľmźnyzati rendeletben meghatátozott
időtartamon belül a Nagyfuvaros utca felé kiengedi. Túltaľtózkodása esetén csak a meghatározott díj

megfizetése után hagyhatja el a teľületet (minden megkezdett óra újabb dijfizetést von maga után
automatikusan), illetőleg egyéb kĺjzterület-felügyeleti intézkedés is elképzelhető.
Osszegezve:

A

Mátyás téri behajtás infoľmatikai bővítéseköltségigénye

_

e|őzetes piac kutatás a|apján

-

az

aIábbiak:
a) rendszám felismeľés: f .2f2.500,- Ft
b) sül|yedő oszlopokhoz kamerák (4 db): 254'000,-Ft
c) központi szerver 1.651.000'- Ft
d) mobilparkolás rendszeľfej lesztés 63 5. 000'- Ft
e) telepítés, installálás 3l7.500,- Ft
Osszesen: bľuttó: 5.080.000,- Ft.

Tekintettel aľra, hogy a rendszer üzemeltetője a Józsefuáľosi Közteľtilet-felĺigyelet, ezértjavaslom,
hogy ezen beszerzési eljĺárást is a Közterĺilet-felügyelet folýassa le. A beszerzés fedezetéiil javaslom
az önkoľmányzat 11107-02 címen belül a parkolás megváltás felhalmozási céltartaléke|óirányzatźú,
zźr o|ás aló li felo ldás sal e gyiitt me gj elölni.
Jav aslat i)nkołmdnyzati rendelet mó do sítós dra

A26lf0|0. (VI.18.) önkormányzati rendelet 3/A. $ (f)bekezdésehatározza meg a sétáló övezetbe
történő behajtás díjtételeit az a|tbbiak szerint:
1. díjtétel:1.000,- Fťbehajtás a 3,5 tonna megengedett legnagyobb ossztömeget meg nem haladó
gépj ármÍĺvek esetében,
2. díjtéte|: 1.500,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó
gépjárművek esetében,
3. díjtétel:5.000,- Fťbehajtás a7,5 tonna megengedett legnaryobb ossztömeget meghaladó, de 11
tonna megengedett legnagyobb össztömeget el nem érő gépjárművek ęsetében.
A fenti díjtételek módosítását javaslom az a|ábbiak szerint:
az I. đíjtétel:3.000,. Ft/behajüás, 2. dijtéte|:4.500,- Ft/behajtás, a3. dijtéte| 8.000,-Ft/behajtás.
Javaslat iinkormdnyzati tulajdonban dIIó telkek bevondsdra vórakozóhelyek kialakítdsa céIjltbóI
A Józsefuáľosi Önkormányzattulajdonában több olyan építésitelek van, amelyek alkalmasak lehetnek
felszín feletti váľakozóhelveknek. valamint az e|ózőekben ismertetett ľendszámfe|ismerő rendszeľ

a|ka|mazása nem csak a sétáiő övezetekbe történő behajtást segítheti, hanem a|ka|mazható lehet ezen

ideiglenes jelleggel bevont önkoľmányzati tulajdonú telek ingatlanok esetén is. A parkolásüzemeltetésitapaszta|atok és az eľľe vonatkoző cé|vizsgźt|at azt mutatja, hogy a ťlzetó övezetekben a
közcélú parkoltatĺásra átmenetileg haszrosítoff közteriileten kíVüli - többnyire alacsonyabb tarifź.ľĺal^
működő - építésitelkek jelentős mértékbenrontják a közterületi parkolás hatékonyságát, ezért a
közterületi és a közterületen kívĹili flzető parkoló helyek miĺködtetésének összehangolása szĹikséges.
Ennek érdekében szükséges megvizsgálni azt, hogy a rendeltetéséneknem megfelelően hasnlźůt
építésitelkek vtrakozőhelyek kialakításźtva|történő hasznosítása esetén az onkormányzat milyen
módon érvényesíthetiérdekeit, annak éľdekében,hogy a közteriileti parkolási rendszer ne keľüljön
hátrányos he|yzetbe. (Amennyiben báľki báľmilyen szo|gá|tatást szándékozik nýjtani, abbaĺ az
esetben

be kell szereznie az ehhez szükséges engedélyeket. Paľkolási szolgáltatás esetén a

környezetvédelmi, tllz:,éđe|miengedélyek beszerzésénť6|, az Önkormányzat e|oírhatja például, hory
az a|ka|mazott tarifa nem lehet olcsóbb, mint a közterületen a jogszabźůyokáltal előírt díj.)

Első lépéskéntezt az e|vet az önkormányzati tulajdonban á||ó várakozóhelyek kialakíLására alkalmas
telkek esetében kell megvalósítani, különös tekintettel arra,hogy a közterületi ťlzető vźrakozőhelyeket
elsősoľban a rtivid idejű várakozástbiztositják, mivel a közterületi várakozás maximális idótaltama 4
óra hossza. A köZteľületen kívüli várakozási/parkolási lehetőségeket a hosszabb időtatamú
várakozásta' elsősoľban lakossági gépjrárműtárolásra célszenĺkialakítani. Szintén e területeken
szükséges biztosítani az onkormátnyzat és az önkormźnyzati fenntaľtású költségvetési szervek és
egyéb onkoľmányzati feladatokat ellátó szervezetek míĺködéséhezszükséges járművek vtrakozásźú,
úgymint a Polgáľmesteri Hivatal, a kerületi Rendőľkapitánysźę, a keľületi közterület-fe|ugye|et, az
oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi, városüzemeltetési feladatokat ę||źtó intézmények, a
továbbiakban: iĺtézményihasznosítás.
közelmúltban elvégzett cé|vizsgźúata|apján az a|źtbbi hat _ az önkoľmányzat tulajdonában és a
Kisfalu Kft. kezelésében levő _ építésitelek hasznosítását javasoljuk:

A

clm

FIRSZ

Bacsó B. u. 17-23.

34853

I8lfm2

Bérkocsis u. 32

34791

773m2

34997

Il7Smf

Fecske

u. 24.

Auróra u.23-25.

és

3557611

1812m2

Jőzsef u.27

35204

813m2

35600

558m2

Vajdahunyad u. 9.

Jelenleg is egy zźrt parko|őnak használt telekingatlan

(Kisfalu Kft.)

Barchópa Vagyonvédelmi és szolgáltató Kft.. ťlzętő
p

arko ltatásr a haszná|i a.

Korábban a VPOP haszná|ta parkolónak, jelenleg
ťlzetó parkoltatás van a teljes telken Horizont Zrt.
źLlta|.

Futó u. 5-7-9.
.

ielenlesi hasznosítás

terület

Jelenleg is egy zźrt parko|őnak használt telekingatlan

(Kisfalu Kft.).

Tereorendezése folvik.

Jelenleg önkormányzati

dolgozók ľészérebiĺosított

narko1ó.

Javasolt hasznosítás:

clm

TIRSZ

teľület

becsült
parkolóhely-szám

javasolt hasznźiat

(db)

Bacsó B'

l.

17-23'

Bérkocsis u. 32

34853

I8lfm2

60

bérletes

3479r

773m2

22

bérletes

megjegyzés

Fecske u'f4 és Auróra
u.23-25.

34997

II75mf

50

bérletes

Futó u. 5-7-9.

35576/l

l8I2mf

60

bérletes

Jőzsef u.27

.

Vajdahunyad u. 9.
Osszesen

35204

35600

813m2

50

558m2

20

6943mf

f62

tntezlnenvl

intézménvi

rendőrségi és
köztertilęt.

felügyeleti
sépiĺármiĺvek
önkormányzati

sépiármiĺvek

A javasolt hasznosítás során a ľendszámfelismerésen alapuló, automatikus sorompós rendszer kerülne
kialakításľąmelyen tul a térfigyelő központba bek<itott kamerás ellenőľzési ľendszer garariá|ná a
biztonságot. Ezen műszaki megoldás további indoka, hogy a 6 db telken a biztonsági szemé|yzeti
feladatokat ellátók (18 fő) béľezésefiárulékokkal), meghaladja az rendszer kialakításának egyszeri
bekerĺilésiköltségét, valamint a havi üzemeltetési kĺiltséget.

as l at v dr ak o zás i díjakra
Ezenköztęrületnek nem minősülő, 00.00 őrźLtő|24.00 őráigvźtrakozásiuzemidőt biztosító telkeken, a
felszín felett kialakítottvärakozóhelyek igénybe vételértťlzetendó díjakra javaslatom az a|źbbiak:.

rav

Altatános díjszabás
a) oľadíj:az e|ső két óra 635 foľint, a második óra után 191 foľint óránként.
b) Nappali díj: 00.00 óľa és f4.00 őra között a várakozás idotartamától fiiggetlenti| várakozásra
felhasználható bérlet áĺa I27 0 forint.
c) Éjszakai díj: 18.00 óra és 08.00 óra között a várakozás idótartamátő| fi'iggetlenü| várakozásra
felhasználható béflet ár a 63 5 forint.
d) Heti nappali bérlet: hét egymást követő naptári napľa szóló, 00.00 óra és 24.00 őra közótt a
várakoztts időtartamáLtól fi'iggetlenü|várakozźsta felhasználható bérlet áľa 5080 forint.
e) Heti éjszakai bérlet: hét egymást kovető naptári napra szóló, 18.00 óra és 8.00 óľa kozoÍt a
várakozás időtatamától fiiggetlenĹil várakozásra felhasználható bérlet fua2540 forint.
nappali béľlet:harminc egymást követő naptźti napra szóló, 00.00 óra és 24.00 őra között a
Havi
fl
várakozás idótar't.amátől fiiggetlenü|vźtrakozásrafe|használható bérlet ára |5240 forint.
Đ Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptźtrinaprasző|ő' 18.00 óra és 8.00 óra közĺjtt a
vźrakozás időtartamátől fi'iggetlenü| vźtrakozásra fe|hasznźůható bérlet źtra 7 620 forint.

Keľületi lakosok, ĺntézményidíjszabás
a) Nappali díj: 00.00 óra és 24.00 őra között a vźlrakozás időtartamátő| fi.iggetlenül vtlrakozásra

b)
c)
d)
e)
fl

felhasználható bérlet ára 635 forint.
Éjszakai díj: 18.00 óra és 08.00 óra között a várakozás időtartamźńől fiiggetlenü| vźrakozásra
felhasználható bérlet ĺára 508 forint.
heti nappali béľlet:hét egymást kĺjvető naptári napra szóló, 00.00 óra és 24'00 őra kĺjzött a
várakozás időtartamźltől fiiggetlenti| vźrakozásra felhasználható bérlet ára2540 foľint.
Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári napra sző|ó' 18.00 óra és 8.00 óľa kozott a
vźtrakozás idótartamátől fiiggetlenü|vźtrakozásrafe|hasznźiható béľletźra2032 forint.
Havi nappali bérleť harminc egymást követő naptári napra szóló, 00.00 óľa és 24.00 őraközott a
várakozás idótartarnátől fliggetlenülvárakozásra felhasználható bérlet fua7620fornt.
Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptźlrinapraszó|ő' 18.00 óľa és 8.00 óra között a
vźtrakozás időtart.amátől fiiggetlenü| várakozásra felhasználható bérlet ára 6350 foľint.

A javasolt díjak alacsonyabbak, mint a jelen|eg az e teľÍileten levő más paľkolókban , ezze| szeretnénk
ösztönözni az önkormányzati parkolók igénybevételét,valamint elérni azok optimális kihasználtságát.
Később természetesen a kereslet és a kihasznáútsága|apjźn lehet a tarifźtmódosítani.

A

Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet a javasolt díjak és a cé|vizsgá|at
a|apjźn az a|ź:óbi havi nettó bevételeket prognosztizźůja:

źL|ta| méľtparkolási

szokások

HRSZ

teľtilet
(m2)

becsült parkolóhelyszám (db)

becsült bruttó bevétel
(Ft/hónap)

Bacsó B' u. 1'7-23.

34853

r812

60

567 182Ft

Bérkocsis u. 32

34791

t5

22

232

clm

Fecske

v24

és Auróra

u.23-25.

Futó u. 5-7-9.
Jőzsef

v

27

,

Vajdahunyad u. 9.

I

4I0Ft

34997

1175

50

52r 970Ft

3s576/1

T8T2

60

502 920 Ft

35f04

813

50

317 500 Ft

3s600

558

20

165 100 Ft

6943

f6f

osszesen

2 307 082

Ft

A fenti bevételen tti _ a közteriileten kívüli paľkolóhelyek
megteremtése okán keletkezett _ becsült

és a közterületi szabályozás összhangjának
köaenileti bevétel növekmény: 172 800 Ft/hó (bruttó).

Javaslom, hogy a fentiekben je|zett 6 telken a gépjármű vźrakozőhelyek kialakításához kapcsolódó
tereprendezési, keľtépítésiés egyéb feladatokat a Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat végezze,
úgymint
Bacsó B. ll |7-23. szám alatti telken: 65m kerítéskialakítása, oszlopok cseréje a szükséges
helyeken, kapu kialakitása,ta|ajmunka (bobcat-el), murva lerakása, kertészeti munkák, fakivágás.
Béľkocsis u. 32. szám a|atti te|ken: 55m kerítés, oszlopok cseréje a szükséges helyeken,

.
-

kertészeti munkák, fakivágás, murva leľakása.

Fecske u.24. szám a|atti telken: kerítéskészítés(90m), oszlopok cseĘe a szükséges helyeken,
kapu kialakítása, murva lerakása, kertészeti munkák.

- Futĺíu. 5-7-9. szám

z|attĺ telken: 40m kerítés,oszlopok kialakítása zsalukő

a|apzatban,

zártszebény oszlopokkal, kapu kialakítása , talajmunka (bobcat-el), murva lerakása, kertészeti
munkák.
Vajdahunyad u. 9. szám a|attĺ telken: szögesdrót a kerítéstetején, vakolás a keľítésre.
talajmunka, muľVa lerakása,
József utca27. szám alatti telken: kerítés kialakítása
kertészeti munkák'
Fenti munkák költségigénye összesen 6.040.000,- Ft, melynek fedezetéül javaslom az önkormźnyzat
II|07-02 címen belül a parkolás megváltás felhalmozási céltartaléke|őirźnyzatát' zÄro|źsa|ő|i
feloldással együtt megj elölni.

.

,

A

Józsefuáľosi Köĺerület-felügyelet előzetes piackutatása szerint a telkeken a vźrakozőhelyek
kia|akításának további költségei az a|ábbiak:
a) sorompó, kamerák telepítése: l0.858.500 Ft
b) közmű (áram) kiépítése:6.858.000. Ft
osszesen: I7.716.500,- Ft, melynek fedezetéül javaslom az önkormányzat I|107-02 címen belül a
parkolás megváltás felhalmozási céltaľtaléke|őirźnyzatźlt, záro|ás alóli feloldással egytitt megjelölni.

A

fentiekben ismertetett bővítéshez szükséges költségre és bevételekre vonatkozó gazdasági

számításokat az e|őterjesztés 1. és a 2. melléklete tarta|mazza.

A lőzsefvźrosi Közterület-feliigyelet

eLőzętes számitźsai szerint avárhatő üzemeltetési költsége bruttó:

165.100,- Ft/hó, amely 2012. augusztus hónaptő| szämitva 825,5 e Ft-ot jelent. A telkekből várhatő
bevételi ttjbblete a Közterület-feliigyeletnek kb. bruttó 9.7|1',0 e Ft lesz. Javaslom a bevételi többletet

megjelölni a miĺködési többletköltség fedezetéül, és a különbözötte| az intézményfelügyeleti szervi
támogatás e|őirźnyzatźnak csökkentését, valamint ezze| az összeggel a miĺködési általános tartalék
megemelését 8.885,5 e Ft-al. A Kisfalu Kft. 1I60f cim bérbevételi bevételnéla telkek átadása miatt
bevételi kiesés vtrható, így a Kft. által kimutatott bevételi kieséssel a költségvetés módosítĺása
évközben indokolt lesz. A fentiek alapjrán a fejlesztés vtrhatő megtéľĹilésiideje figyelemmel a
forgalom felfutásrára is mintegy 12 hőnap. Azon telkek, melyeket jelenleg a Kisfalu Kft. bérbe adás
útján hasznosított szükséges a bérleti szerződések felmondása, a felmonđás ideje szerződésenként
źúta|étban30 nap.

Fentiek a|apjźtn kéľemaz önkoľmányzati rendelet módosításanak elfogadását

Az

e|őzóekben ismeľtetett mérésieredmények, illefue gazdasági számítások a|apján kéľemaz a|ábbi

hatźtr ozati j avas

lat elfo gadás át.

IIłrÁnozaTI JÁv,AsLÁ,T
Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.

az a|ábbi önkormányzati tulajdonban álló, közterületen kívüli teľĹileteket az üres telkek
köréből 20If . augasztus l-jével kivonja és ezze| egyidejűleg azok'ka| aJőzsefvárosi paľkolásgazdálkodási rendszeľt bővíti:
clm

HRSZ

terület

Bacsó B. u. 17-23.

34853

ISlfmf

Béľkocsis u. 32.

34791

773m2

34997

lI75mf

Futó u. 5-7-9.

35576tr

I8I2m2

Jőzsef u.27

35204

81.3m2

35600

558m2

Fecske

u.f4

u.23-25.

és Auróra

.

Vaidahunvad u. 9.

Felelős:

Határidő:

polgáľmester
201f. augusztus 01.

2.a)

az 1. pontban foglalt területeket a Józsefuárosi Közteri'ilet-felügyelet

2.b)

a2.a) pont a|apján felkéri a polgármestert avagyonkezelési szerződés és a költségvetési szeľv
a|apitő okirat módosításának előteľjesztésére a Képviselő-testület 2012. július havi második

vagyonkezelésébe adja,

oly módon, hogy a költségvetési szerv telephelyeivé válnak.

ülésére.

Fe|elős:

Hatáľidő:

polgáľmester
a Képviselő-testtilet 2012.

július havi második iilése

3.a)

a

3.b)

felkéri a Kisfalu Kft.. ijgyvezetőjét, hogy az onkormányzat és a Kft. közötti megbízási
szeľződés módosítasának előterjesztésére a Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság 2012.
július havi második ülésére.

3.c)

hatttrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a Kisfalu

Kft. ügyvezetojét a bérleti szerződések

felmondásrára vonatkozó intézkedések megtételére,

felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hory a |1602 cím költségvetés módosítás céljából a
határozat 1. pontja szerinti telkek hasznosítása miatti bevételi kiesésľől és az ezze| összefiiggő

kiadási meglakarítźtsról készítsentźĄékoztatőt a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
2012. szeptember havi második ülésére.

Felelős:
Határidó:

Kisfalu Kft. ügyvezetője
3.a) pont esetén f0I2. jűnius 2I .
3.b) pont esetén aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. július havi második
ülése

3.c) pont esetén a Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20If. szeptember havi
második tilése

4.

az |. pontban foglalt teľületek parkolás-gazdálkodási feladatok bizosítása érdekében,azok
kialakításával (tereprendezés, talajmunka, kertészeti feladatok stb.) a Józsefuárosi
VĺĺrosüzemeltetésiSzolgálatot bízza meg, 6.040.000,- Ft összegben, melynek feđezetéüla
felhalmozási parkolás megváltás céltaľtaléke|ólrźnyzatátjelöli

meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|2.jűnius2t'
5.a) a 4. pontban fog|altak a|apján

az Önkormźnyzat III07-02 cím felhalmozási cé|talta|ékon
belül a parkolás megváltás záro|t e|őirányzatáń 6.040, e Ft-aĺ feloldja, és csökkenti és

ugyanezen összeggel a kiadás 11108-02 cím mĺĺködésre átadott pénzeszköz źilamhánartáson
beltilre, ezen belĺil saját költségvetési szervek felügyeleti mrĺködési tamogatás e|őirźtnyzatźú
ugyanezen összeggel megemeli.

5.b)

a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi tamogatások saját költségvetési

szervęk míiködési feliigyeleti szervi tźlmogatása e|őirányzatźlt 6.040,e
ugyanezen összeggel a dologi e|őlrźtnyzatáú megemeli.

Ft-al megeme|i,

és

Felelős: polgármester
Határidő: flIf . jűnius2I.
6.a)

a Mátyás téľibehajtĺĺs informatikai bővítésére(rendszámfelismerés, siillyedő oszlopokhoz
kamerák (4 db), központi szerver' mobilparkolás rendszerfejlesztés, telepítés,installálás, stb.)
5.080.000,- Ft-ot biztosít.

6.b) az l.

pont szeľinti tertiletek váĺakozőhelyek kialakítására vonatkozóan (sorompó,
kamerák telepítése,közmú (aram) kiépítése,stb.) |7.716.500,- Ft-ot biĺosít.

6.c.) a

6.a)-6.b) pontok fedezetéül
e|óir źnyzatát j elö li me g.

a

felhalmozási paĺkolás megváltás céltartalék

6.d)

a

6.e)

a 6. pont alapjźn az onkormányzatkiadás 11107-02 cím az Önkoľmányzat a III07-02 cim
felhalmozási céltaľtalékonbeltil a parkolás megváltás záro|t e|őitźnyzatźLt22.796,5 e Ft-al
feloldja, és csökkenti és ugyanezen összeggel a kiadás ll108-02 cím egyéb felhalmozási
kiadáson beltil saját költségvetési szervek felügyeleti, Ugyanezen összeggel megemeli.

6.a)-6.b) pont szeľinti köz. és beszerzési eljáľások lefolytatására felkéri a Józsefuĺáľosi

Közterü let-felü gye let igazgatőj áń.

6.Đ a

KözterĹilet-felügyelet 30105 cím bevételi trámogatások sajźt költségvetési szervek
felhalmozásĹfelújítási felügyeleti szervi támogatás e|óirźlnyzatát22.796,5 e Ft-al megemeli és
a kiadás felhalmozás e|óirtlnyzatát, ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős:

6.a)-6.c),6.e)-6.f)ponteseténpolgáľmester,
6.d) pont esetén Józsefułĺrosi Közterület-felügyelet

igazgatója

Határidő:

a parkoló bővítés mĹĺködési költségtöbb|ete
Ft-ban elfogadja.

7.a)

7.b)
7

6'a)-6.c), 6.e)-6.f) pont esetén 2012' jűnius 2I.
6.d) pont esetén a beszeľzési eljĺárás |efolytatásának haŁárideje 2012.

.c\

7.d)

jlilius 31.

825,56 e Ft-tal és az bevételi többletet 9.7|I,0 e

a Közterület.felügyelet bevételi 30105 cím intézményiműködési bevétel
e Ft'tal és a kiadás dologi e|oirźtnyzatát 825'5 e Ft.tal megemeli.

e|őirányzatźú9.7ll,0

bevételi 30I0f cím tźtmogatások saját költségvetési szervek miĺködési
felügyeleti szeľvi tátmogatás e|őirźnyzatźú8.885,5 e Ft-tal csökkenti.
a Közteľület-feltigyelet

az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím műk<jdésre átadott pénzeszköz

á||amháztartáson

belülre, ezen belül a saját kĺiltségvetésiszervek felügyeleti működési tźtmogatása eloirányzatát
8.885,5 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás 11107-01 cím műk<jdési általános és
céltartalékon belĹil az általános tarta|ék e|oirźnyzatät' ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős:
Hatáľidő:
8'

2012.jűnius2|.

felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős:
Határidő:
A

polgáľmester

a

költségvetésről szóló ľendelet

polgáľmester

azönkormányzatköltségvetéséneksoronkövetkezőmódosítása

diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuáľosi Közterület-felügyelet,

Viĺľosi.izemeltetési Szolgá|at, Kisfalu Kft., Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási
Budapest, 2012. június 1 1 .

Törvényességi ellenőrzés:

Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|:

k,,űbr%t
dr. Mészár

Erika

,,/

a|jegyzo

2Ü12

JÚN

1

i

Józsefuáľosi

Ügyosĺály

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefoáľosi onkormányzatKépviselő.testületének
.12012.(... ..

...

...) tinkormányzati ľendelete

J őzs eÍv ńr o s kőzigazgatás ĺ terü l etén a j áľm űvel tőrténő v ár akozás kie gészítő' h ely
szabá|yozźlsáľól szĺóló 2612010. (vI.18.) tinkormányzati ľendelet módosításáról

Í

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtilete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében,valamint Budapest Főváros

Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatźtsi teriiletén a jáľmrível várakozÁs rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjálrő| és az izemképtelen jáľművek tárolásának szabźiyozásárő| sző|ő
30/2010. (VI. 4.) önkoľmányzati rendelet 10. $ (5) bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a 13. $ (2)
bekezdésben foglalt fe|hata|mazás alapján, az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatköľében eljárva a következőket rendeli el.
1. $ Józsefuźrosközigazgatási terĹiletén a jármĺĺvel töľténő vźrakozás kiegészítő, helyi szabályozásárő| szőlő
26/2010. (vI.l8.) önkormányzati ľendelet 3/A. $ (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

következó díjtéteIeketkell a|kalmazslj^:
díjtétel:3.000,. Fťbehajtás a 3,5 tonna megengedett legnagyobb ĺjssztĺjmeget meg nem
haladó gépjárművek esetében.
díjtétel:4.500,- Ft/behajtás a.I,5 tonrn megengedett legnagyobb cjssztömeget meg nem
haladó gépj áľmiĺvek esetében.
díjtétel: 8.000,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengeđett legnagyobb ĺissztömeget
meghaladó, de 11 tonna megengedett legnagyobb összt<imeget el nem &o
gépj ráľművęk esętében.''

,,(2) Sétáló ĺivezetbe tĺjľténőbehajtáskor a

1.

2.
3.
2.

$

Ez a rendelet

Budapest, 20

12.

20 l 2.

július 1 -jén lép hatźúyba.

június ....'

Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester

módosítás

3/4.

$

3/4.

$

(f) Sétáló ĺivezetbe tĺjrténőbehajtáskoľ a (f) sétáló ovezetbe tĺjľténőbehajtáskor
következő díjtételeketkell alkalmazni:
következő díjtételeketkell alkalmazni:
1. díjtéteI: 1.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna
1. díjtétel:3.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztĺĺmeget meg
megengedett legnagyobb össztömeget
nem haladó gépjáľmúvekesetében.
meg nem halađógépjĺĺrmiivekesetében.
2. dijtétel:1.500,. Ft/behajtás a7,5 tonna
2. díjtétel4.500,. Ft/behajtás a7,5 tonna
megengedeff legnagyobb össztömeget meg
megengedett legnagyobb össztĺimeget
nem halađógépjárművek esetében.
meg nem haladó gépjáľmiivek esetében.
3. díjtétel:5.000,- Ft/behajtás a7,5tonna
3. díjtétel:8.000,- Ft/behajtás a7,5 tollna
megengedett legnagyobb ĺissztömeget
megengedett legnagyobb <issztömeget
meghaladó, de 11 tonna megengedett
meghaladó, de 11 tonna megengedetĹ
legnagyobb össztömeget elnem éľő
legnagyobb tissztömeget elnem érő
gépjáľművek esetében.
gépjáľművek esetében.
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Józsefuárosi parko!ás-qazdá|kodási rendszer bővítése. Mátvás tér

Bruttó
ibruttó
egységár Ssszeg, ezer

Egységár

ior-

szám Megnevezés

fillennyiség nettó
(ezer Ft)
(db)

lrp.ęzry.) (ezer Ft)

Ft)

1

í 750.0c

472.54

2222.5C

2 222.50

4

50.00

13.50

63,5C

254,00

3 te|epítés' insta||á|ás

1

250,00

67.5C

317,5C

317.50

4 Szerver oéo

1

1 300,00

351.0C

1 651,0C

1 651,00

1

500,00

135,0C

635,0C

635,00

0,0c

0,0c

0.00

0,0c

0.0c

0,00

I

0,0c

0.0c

0,00

c

0,0c

0,0c

0,00

1C

0,0c

0,0c

0,00

Mátvás tér rendszámfe|ismeró rendszer
Rendszámfe|ismerő rendszerhez 4 db
2 kamera
1

Kamera, rendszámfe|ismerő rendszer

E

Mobi| parkolás fĺzetésirendszerhez va|ó
csatlakozáshoz feiIesztési díi

€

11

osszesen (1+ĺ0)

5 080,00

Józsefvárosi parkolás-qazdálkodási
Bevéte|ek 20í2.

rendszer bővítése önkormánvzati üres telkek hasznosításáva|.

E,liYęlEl

iisszege, nettó

sorszám Megnevezés

(ezer Ft)

Bevétel áÍa-ia,
27%

hónapok
száma

összesen, bruttó
[ezer Ft)

Bacsó B.u' 17-23. Üzeme|tetés:
2012. 08,01 .-12.31., 08.0,ĺ .-09.30.
időszakra 50 %-os indu|ó
kĺhaszná|tsáooaI számolva.

446,60

120.5e

5,00

2268.73

183,00

49.41

5,00

929.64

3 kihasználtsáooal számo|va.

411,00

110.97

5.00

2 087.88

Futi u.5-7-9' üzeme|tetés: 2012.
08.01.-12.31.. 08.01.-09.30.
időszakra 50 %-os indu|ó
4 kihasználtsáooal számo|va.

396,00

106,92

5,00

2 011.68

250,00

67,5C

6.00

1 587,50

130,00

35.10

6.00

825,50

1

Bérkocsis u 32. Üzeme|tetés: 2012.
08.0,ĺ.-1 2.31.' 08.01.-09.30.
idoszakra 50 %-os indu|ó
2 kihaszná|tsáooaI számolva.

Fecske u.24. uzeme|tetés: 2012.
08.01.-1 2.31.. 08.01.-09.30.

időszakra 50 %-os indu|l

Vajdahunyad u. 9. Üzeme|tetés:
2012.

07

.01.-12.31..

07

.01.-08.31

idoszakra 50 %-os induló
5 kihaszná|tsáooaI számolva.

.

József u.27 ' uzeme|tetés: 2012.
07 .01.-12.31., 07.01.-08.31.

időszakra 50 %-os indu|ó
o kihaszná|tsáqqaI számo|va.
7

I
9 Összesen:

0,00
0,00

0.00

0,00
9 7í0.93

Józsefuárosi oarkolás.oazdálkodási rendszer bővítéseönkormánvzati üres telkek hasznosításával.
Kiadások 20í2.

tor-

lzám |Megnevezés

(bruttó
Bruttó
..gysé9ár összeg, ezer

Egységár
Mennyiség nettó
(ezer Ft)

(db)

^FA(27%l

(ezer Ft)

Ft)

Iparĺ, intenzív haszná|atú,

gyorsműködésű sorompótest

vezér|ésse| sorompó karra|, zdb D1
fe|bontásÚ video kamerávaĺ

6

345,00

93,14

438,15

2 628.90

6

120,00

32,4C

152.4C

914.40

6

470.00

126.9C

596.9C

3 581.40

JKF kozponti,,testreszabott" kliens
4 szoftver / parkoló |icensz

6

65,0C

17.54

82.55

495,30

Munkadíj' te|epítés,beüzeme|és,
betanítás

6

250,0c

67.5C

317.50

1 905,00

6 feItorés) videoanalĺtika

6

45,0C

12,15

57,15

342.90

Kü|téri térfigye|ő/parko|ó |P video
7 kamera, 2Mpixel/25fps

6

35,10

165.10

990.60

1

2 RFlD Kártya o|vasó, osz|oppal

Paľkoló o|da|i vezérlő számítógép (2
video kamera rogzítéseD1 l25fps; 2 |P
kamera rögzítés; Belépőkártyák
keze|ése, 3G távoli kapcso|attal, Voip
kéti ránvú hanokapcso|attal)

5

Lézengő ember a parko|óban (autó

,ĺ30'0c

Villamos energia há|lzat kozmű
fej|esztés, 4 telek: Bacsó B.u.17-23.,
Futó u' 5-7., Vajdahunyad u. 9., József

I u.27.

4

550.00

't48.50

698.50

2794.00

4

800.00

216.00

1016.00

4 064.00

1

380,00

102,60

482,6C

482,60

1

880,00

237.60

117.60

1 117.6C

1

630,00

170,10

800,1 0

800.10

13 munkák Futó u. 5-7-9.

1

450,00

121.50

571.50

571.54

14 Szöoesdrót'

1

100,00

27.00

127,00

127,00

1

1 200.00

324,04

1524.00

1 524.00

Vi||anyszere|és: Árokásás, csövezés,

I

kábe|ezés, mérőhe|y kia|akítás,
rsz|oook. |ámoatestek. anvao+munkadĺi

Kerítés,osz|opok, kapu, ta|ajmunka,
kertészetĺ munkák, fakivágás Bacsó B.u.
10 17-23.

11

(erítés, osz|opok, kapu, ta|ajmunka,
<ertészeti munkák, fakivágás , murva
3érkocsis u. 32.

,ĺ

Kerítés,osz|opok, kertészeti munkák,
12 murva Fecske u. 24.

Kerítés,osz|opok, ta|ajmunka, kertészeti
vako|ás Vaidahunvad u. 9.

Kerítés,ta|ajmunka, murva, keńészeti

15 munkák Józsefu.27.

Üzemeltetés, karbantartás havi szinten
30 ezer Ft * 6 hóna

Közüzemidíiak ,|00 ezer Ft * 6

I

tl

ltl

Kiadás2012.

23 329.9C

Bevéte| 2012.
Bevéte|-kiadás 20.l 2.

I710.93

(||-|)

-13 618.97

IV
Ý

Kiadás 2013.

ý|

Bevétel-kiadás 20,t 3. (V-|V)

25703.78

ýll

Mindösszesen

12 OE4,E1

1 981,20
27 684s8

Bevétel 20í3.

(VI+III

Józsefoárosi parkolás.qazdálkodási rendszer bővítése önkormánvzati ĺires telkek hasznosításával.
Bevételek és kiadások 20í2..20í3.év
vĐĐé9Đ9Il

Egységál
sorszám V|egnevezés

Mennyiség nettó
(ezer Ft)
ldb)

(bruttó
Bruttó
egységár ĺisszeg, ezer

Ąreęlo/o7 [ezer Ft)

FĐ

Üzeme|tetés, karbantartás havi szinten
16 30 ezer

Ft"

12 hónao

12

30,00

8,1C

38,10

457.20

12

100,00

27.0C

127.00

1 524.00

18

0.0c

0.00

0.00

19

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

17 KözÜzemĺ díĺak100 ezer Ft " '|2hőnao

20
2',1

Osszesen (1+2Ol

0,00

198í,24

