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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Ferencváros Önkormányzata, valamint a parkolás üzemeltetési feladatokat ellátó FEV IX. Zrt. 

a parkoltatásba bevont területek lakosaitól érkező jelzések alapján folyamatosan keresi a 

parkolással kapcsolatos problémák orvoslásának lehetőségeit. Jelen előterjesztésben több 

ilyen probléma megoldására kerül javaslattétel.  

 

I. A Telepy-, és Ernő utca a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló szakaszainak 

rendezése: 

Társaságunkhoz több lakossági bejelentés érkezett az Ernő,- illetve a Telepy utca (37286/3, 

37286/5, 37286/2 hrsz. alatti) szakaszaival kapcsolatban. Ezen közterületek a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában állnak, a fizető várakozási övezeten belül helyezkednek el, de 

nem részei annak. Az érintett területen élők kérését megvizsgálva azt javasoljuk, hogy a 

kerület a Fővárosi Önkormányzattal a parkolás-üzemeltetés feladatok ellátására vonatkozó, 

2013. március 19. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosításánál a fent 

nevezett hrsz. alatti közterületek kerületi üzemeltetésbe való átvételét kezdeményezze.  

 

II. József Attila-lakótelepre vonatkozó intézkedések: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Parkolási Divízióját, hogy a beérkezett 

lakossági vélemények és saját üzemeltetési tapasztalatai alapján tegyen javaslatot a 

Képviselő-testület 2017. májusi ülésére a József Attila-lakótelep fizető várakozási övezet 

területi korrekciójára.  

1. A korrekciós javaslat mellett, a FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió előterjesztése alapján, 

a Képviselő-testület kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzatnál a Pöttyös utcai 

metrómegálló mellett található volt P+R parkoló illetve az IBIS AERO Hotel 

előtti várakozóhelyek úgynevezett zárt rendszerű parkolási övezetté nyilvánítását. 

Ennek értelmében a nevezett területekre való behajtást követően az autósok 3 órányi 

várakozási díj (jelenleg a zónában érvényes tarifa szerint: 3x175=525 Forint) 

megfizetésével a következő nap üzemkezdésig használhatják a parkolót. 

Természetesen a várakozási hozzájárulással rendelkezők is igénybe vehetik az újonnan 

kialakított parkolókat változatlan feltételek mellett.  

A javaslatot a Fővárosi Közgyűlés előreláthatólag 2017. júniusában tárgyalja.  



2. Társaságunk javaslatot tett továbbá a Ferencváros közterületein a járművel várakozás 

rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 

39/2011. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására, melyet a Képviselő-

testület elfogadott. Ennek értelmében az időkorlátozás nélküli várakozási övezetben 

2017. július 1-től az érintett területen életvitelszerűen élő, a rendeletben foglalt 

feltételeknek maradéktalanul megfelelő bérlők is várakozási hozzájáruláshoz 

juthatnak, mely kizárólag az övezeten belüli várakozásra jogosít. 

 

3. A fent felsorolt intézkedések megtétele mellett kiértékeltük a József Attila-lakótelep 

működtetése során szerzett tapasztalatainkat. Ezen eredményeket és a fizető 

várakozási zóna határán élők észrevételeit figyelembe véve jelen előterjesztésünkben 

javaslatot teszünk a József Attila-lakótelep fizető várakozási övezet területének kisebb 

mértékű korrekciójára az alábbiak szerint: 

Ecseri út-Epreserdő utca-Ifjúmunkás utca-Pöttyös utca-Dési Huber utca-Toronyház utca-

Ifjúmunkás utca-Csárdás köz-Egyetértés utca-Távíró utca-Üllői út szervizútja által határolt 

terület, beleértve a határoló utakat és tereket, továbbá a Ferde utcát, a Távíró utcának az 

Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró 

utca és Ferde utca közötti szakaszát is. 

 

Az övezet módosításától azt várjuk, hogy enyhül a parkolási feszültség a Hurok,- és 

Egyetértés utcákban illetve a Dési Huber utca közvetlen környezetében. A Hurok utca fizető 

várakozási övezetbe vonása mellett az útszakasz forgalmi rendjét is szükséges módosítani. 

Ezzel kapcsolatban több észrevétel is érkezett Társaságunkhoz ezeket a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe fogjuk venni a tervezés során.  

Tervezői becslés szerint, a módosítást követően a József Attila-lakótelepen, az eddig 

kialakított várakozóhelyeken túl 190 darab új fizető parkolóhely kerülhet be a parkolás 

gazdálkodási rendszerbe, továbbá 4 darab új parkolójegy kiadó automata elhelyezése is 

szükséges az új útszakaszokon. A vonatkozó jogszabályok alapján a bővítés mérete nem éri el 

az adott zónában található várakozóhelyek számának 10%-át, így külön parkolás-vizsgálat 

elkészítése nem szükséges.  

A FEV IX. Zrt. (illetve jogelődje a Ferencvárosi Parkolási Kft.) és a FER-PARK 2010 Kft. 

közötti megállapodás alapján a műszaki tartalom bővítése az Önkormányzat számára plusz 

kiadással nem jár.  



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017.. május 19. 

        dr. Bácskai János polgármester 

megbízásából 

 

Vörös Attila elnök-vezérigazgató s.k. 

 

 

Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetés feladatok 

ellátására vonatkozó, 2013. március 19. napján létrejött Együttműködési Megállapodás 

módosításánál a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 37286/3, 37286/5, 

37286/2 hrsz-ú közterületek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

üzemeltetésébe való átvételét kezdeményezze a járművel történő várakozás biztosítása 

céljából. 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál a 30/2010. (VI. 4.) 

Főv. Kgy. rendelet módosítását a Budapest, IX. József Attila-lakótelep fizető várakozási 

övezet határainak korrekciójára az alábbiak szerint: 

1. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez 

Várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása 

Időtartam-korlátozás nélküli területek 

IX. kerület: 

 

Az Ecseri út-Epreserdő utca-Ifjúmunkás utca-Pöttyös utca-Dési Huber utca-Toronyház 

utca-Ifjúmunkás utca-Csárdás köz-Egyetértés utca-Távíró utca-Üllői út szervizútja által 

határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró 

utcának az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az Üllői út 

szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is. 

 



2. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez 

Várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása 

5. díjtételű területek 

IX. kerület: 

 

Az Üllői út-Nagyvárad tér-Vágóhíd utca-Soroksári út-Haller utca által határolt terület, 

beleértve - a Haller utca és a Soroksári út kivételével - a határoló utakat és tereket is; az 

Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház 

közötti szakasza; valamint az Ecseri út-Epreserdő utca-Ifjúmunkás utca-Pöttyös utca-Dési 

Huber utca-Toronyház utca-Ifjúmunkás utca-Csárdás köz-Egyetértés utca-Távíró utca-

Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, továbbá a 

Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az 

Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


