
   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám:54/2017.  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére 

 
 

Tárgy:  Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő új parkolók 
kialakítására és szabályozására. 

 

Előterjesztő:  Intzoglu István képviselő 

 
Készítette:  Intzoglu István képviselő 

 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2017. 03. 22.,  
 RÖNK 2017. 03. 22. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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! 

 

A belvárosba, munkába járás céljából ingázók nappali gépkocsi elhelyezési igényeinek kiszolgálását 

gyakorlatilag az Ecseri út és Távíró utca közötti Üllői úti szakasz ingyenes parkoló területe látta el 2016 

október 1.-ig. 
 

Felszíni fizetőhálózat bővítését követően átrendeződtek a lakótelep belső parkolási szokásai. Az eddigi 

tapasztalatok szerint a javasolt területek parkolóit elsősorban nem csak az ott élők használják, valamint 

erősen befolyásolja a parkolást, a bérlői fluktuáció, tulajdonosok változása, és az egy családon belüli 

megnövekedett gépjárművek száma is. Kialakult parkolóhely hiány következtében a lakosság többször is az 

önkormányzat intézkedését kérte. 
  

Előterjesztés célja, hogy a megváltozott parkolási igényeket figyelembe véve az Önkormányzat, a 

lehetőségeihez mérten javítson a jelenlegi helyzeten. 
 

A megfelelő parkolási rend kialakítása és a feszültségek feloldása érdekében javaslatot teszek egyrészről  

I.  
1. Napfény u. – Csengettyű u. sarok /merőleges/ 

2. Börzsöny u. – Csengettyű u. sarok /merőleges/ 

3. Csengettyű u. 10 /450/ 

területein felfestett, döntött szegéllyel, új parkolók kialakítására (1. sz. melléklet), másrészről 
 

II. 
1. Börzsöny utca 2/b és a 2 sz. közötti terület  

2. Csengettyű u. – Börzsöny u. köztes szakaszán  

meglévő merőleges és 450 parkolók felfestett szabályozására (2. sz. melléklet), harmadrészről  
 

III. 
1. Távíró u. 11 – 19 a saját kezelésben lévő kis erdő peremét érintő /450/ 

új parkoló helyek létesítésére „zöld terület barát” megoldással (3. sz. melléklet)  

 
12 társasház 580 lakását érintve, várhatóan mind az új, mind a szabályozott területeken, együttesen kb. 50-70 

férőhely érhető el.  

A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetőjével és munkatársával a helyszínek bejárása megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalásával és a határozati javaslat 

elfogadásával támogassa az új parkolási lehetőségek megteremtését.   

 
 

Budapest, 2017. március 9. 

                                                                                                      

                                                                                                    Intzoglu István s.k. 

                                                                                                          képviselő 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a 

Polgármester Urat, hogy az új és szabályozott parkolók kialakításának lehetőségét a …../2017. számú 

előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak figyelembevételével vizsgálja meg, és a vizsgálat 

eredményétől függően a célok megvalósításának érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 


