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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. november 27-i ülésén Szilágyi Zsolt képviselő úr előterjesztése alapján a 285/2014.
(XI.27.) számú határozatával felkért, hogy vizsgáljam meg egy úgynevezett „díjmentes
intézményi parkolás” bevezetésének lehetőségét, mely értelmében Önkormányzatunk a
bölcsődék, óvodák, általános iskolák, és minden 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú
oktatási intézmény látogatóinak szállítását végző személy részére, minden munkanap 7.20 –
8.00 óra, illetve 15.00 – 17.00 óra közötti időtartamban díjmentes parkolást biztosíthatna.
Szilágyi Zsolt képviselő úr előterjesztésében foglaltak vizsgálatának eredményéről az
alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:
Kerületünkben a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, így az ingyenes és
kedvezményes parkolási engedélyek ügyintézését is a Ferencvárosi Parkolási Kft. végzi.
A Ferencváros közterületein való várakozás érdekében Ferencváros közterületein a
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási
szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján a IX. kerületben
állandó

lakóhellyel

rendelkező

személyek

lakossági

várakozási

hozzájárulást

kérelmezhetnek. A lakossági várakozási hozzájárulás a várakozási övezet kerületi
önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint – a Boráros tér és a Ferenc körút
kivételével – a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein díjfizetés és
időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. Lakásonként kettő darab várakozási
hozzájárulás adható ki.
Ennek értelmében, a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező szülők,
hozzátartozók, gondozók a gyermekek reggeli intézménybe szállítása során, valamint délutáni
elszállítása során díjmentesen parkolhatnak. Itt szeretném megemlíteni, hogy a ferencvárosi
bölcsődékbe, óvodákba IX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező szülők írathatják be
gyermekeiket, akik – ahogy azt korábban is említettem – kérelmezhetnek lakossági várakozási
hozzájárulást.
Fontosnak tartom kiemelni továbbá, hogy kerületünkben munkanapokon reggel 8:00
óráig ingyen lehet parkolni.
Megvizsgáltuk más kerületek kedvezményes parkolási rendszerét is, amely során azt
tapasztaltuk, hogy ugyan léteznek külön nevesített gyermekszállítási kedvezmények, azok

azonban az adott kerület lakosai részére biztosítottak. Hasonlóan a többi fővárosi kerület
kedvezményes parkolási rendszeréhez, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának is az a célja a kedvezményes parkolási rendszer működtetésével, hogy a
kerületi lakosokat támogassa ezzel.
Figyelembe véve a kerületünkben található korlátozott számú várakozóhelyet, az új
várakozóhelyek környezeti adottságokra tekintettel történő kialakításnak nehézségeit és
költségeit, valamint a kerületi lakosok ingyenes vagy kedvezményes parkolása elősegítésének
elsődleges szempontját nem tartom megvalósíthatónak azt, hogy az általános iskolák, és
minden 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási intézmény esetében a IX. kerületi
állandó lakóhellyel nem rendelkező személyekre is kiterjesszük az ingyenes parkolási
lehetőséget. Kiemelném, hogy az előbb említett oktatási intézményekbe túlnyomó
többségében kerületi diákok járnak. A rendeletünk keretében biztosított kedvezmények
kibővítése, új várakozóhelyek kijelölése bevételkiesést is eredményezhet, melynek mértéke
átlagosan 308 Ft/óra összegben mérhető.
Összefoglalva a fentieket, megállapítottam, hogy az Önkormányzatunk által jelenleg
működtetett kedvezményes parkolási rendszerrel megvalósul a parkolási rendeletünk
legfontosabb célja, azaz a kerületi lakosaink védelme, az ingyenes és kedvezményes parkolási
lehetőség biztosítása számukra. Kerületi lakosainknak már most is lehetőségük van ezen
rendszer keretében az ingyenes parkolásra a gyermekek bölcsődébe, óvodába és iskolába
szállítása és onnan történő elszállítása alkalmával. Így a kedvezményes parkolási rendszerünk
bővítését nem látom indokoltnak.
Budapest, 2015. január 23.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

