Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2016. június 29-én
16.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:
Pál Tibor elnök,
Gyurákovics Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
ifj. Kandolka László,
Kvacskay Károly tagok.
Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
dr. Martos Dániel FEV IX. Zrt. vezérigazgató-helyettese, Szilágyi Zsolt képviselő.
Pál Tibor: Köszöntöm a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 2. napirend előterjesztése nem készült el, így kérem,
vegyük le napirendről a 158/2016. számú – „Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozatalára” című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 28/2016. (VI.29.)

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor: Vezérigazgató-helyettes urat kérdezem, kíván e szólni? Nem kíván. Láttam egy térképen ezt a furcsa
beugró részt. Végül miért nem az Ifjúmunkás utca lett az egész parkolási terület határa? Van ennek valami
indoka? A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén még az Ifjúmunkás utca szerepelt.
dr. Martos Dániel: Természetesen van indoka. 2013 decemberében határozott a Képviselő-testület arról, hogy
milyen területen kívánja bevezetni a parkolást, vagy kezdeményezni a Fővárosnál annak bevezetését. Az egy
ennél szűkebb terület volt. Miután a forgalomtechnikai engedélyes terveket megterveztettük, plusz igényként
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merült fel, hogy vannak olyan területek, ahol még rendezni kellene a kérdést. Ez itt a reklám helye, az IBIS Hotel
volt az egyik ilyen terület, a másik pedig ez a furcsa hurok, aminek szakmailag az az egyetlen indoka, hogy a
tervezők ajánlata szerint van egy szakmailag elfogadott járástávolság, ameddig érdemes meghúzni a határt és ez
ott húzódik. Számunkra is egy tesztüzem lesz ez, és amennyiben nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor
a jövőben is lehetőség lesz módosítani rajta.
Pál Tibor: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén az Ifjúmunkás utcát jelöltük meg. Valószínűleg a
szöveges részbe már nem ez került be.
Kvacskay Károly: Vannak arra vonatkozó számítások, hogy hány parkolóhely lesz? Mennyibe kerül majd ez az
Önkormányzatnak? Körülbelül mennyi bevétel származik majd ebből?
dr. Martos Dániel: Tervezői becslés van, ami a felső határát adta meg ennek, ez 3000 darab parkolóhely. A
tapasztalatok szerint, a felfestésnél általában kevesebb parkolóhely szokott kijönni, ezért úgy kalkulálunk, hogy
2700-3000 új parkolóhely jöhet létre. Az üzemeltetési költséggel kapcsolatban vizsgáljuk azokat a lehetőségeket,
hogyan tudnánk ezeknek a területeknek az üzemeltetését a lehető legolcsóbban megoldani a tulajdonos számára
is, illetve a lehető legjobb megoldást megtalálni erre. Azzal számolunk, hogy az eddigi fajlagos üzemeltetési
költségeknél valószínűleg nem lesz drágább ezen területek további üzemeltetése.
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 151/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 29/2016. (VI.29.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 151/2016. sz. – „Javaslat a
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási
szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Pál Tibor elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Pál Tibor: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Pál Tibor
elnök
ifj. Kandolka László
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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