
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 151/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás 

rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 
szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására  

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    FEV IX. Zrt. 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (06.29.), GB (06.29), PEB (06.29.) 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011 

(XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a Ferencváros 

közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának 

eljárási szabályairól. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a hozzá beérkezett lakossági 

igények szakmai megvizsgálását követően kezdeményezte Budapest Főváros 

Önkormányzatánál a parkolási övezet kiterjesztését a József Attila lakótelep meghatározott 

területére illetve a Vágóhíd utca és környékére.  

 

A javaslat alapján módosításra került a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 

tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv.Kgy. rendelet.  

 

A fent írt területekre a szükséges forgalom-technikai terveket a FEV IX. Zrt. elkészíttette. A 

tervekre a Budapest Közút a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást megadta. Ahhoz, hogy a 

parkolási övezetbe bevont új területeken a parkolási tevékenység megkezdhető legyen, a 

Rendelet módosítása szükséges. 

 

Tekintettel arra, hogy a Rendeletben nevesített Ferencvárosi Parkolási Kft 2015. szeptember 

08. napjától beolvadt a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságba – amely azóta ellátja a parkolás-üzemeltetői feladatokat is –, 

aktualizálni szükséges a Rendeletben definiált „Parkolás-üzemeltető” személyét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító 

rendeletet egy fordulóban megalkotni szíveskedjen. 

 

 
Budapest, 2016. június 24. 

 

            

        dr. Bácskai János polgármester s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet egy fordulóban alkotja meg. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …………/2016. (……..) sz. önkormányzati rendeletet. 

Határidő: 15 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

aljegyző a kifüggesztésért 

 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet  

          2. hatásvizsgálati lap  

          3. térkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (….) sz. önkormányzati rendelete 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a 

járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 

szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket 

rendeli el: 

 

 

 

1.§ 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet)  1. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő következő közutakra, 

közterületekre terjed ki: Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út- Nagyvárad tér 

-Vágóhíd utca – Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány – Boráros tér – Közraktár 

utca által határolt terület beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Albert Flórián 

út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; 

továbbá 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 a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az 

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

 

 

2.§ 

 

 

A Rendelet 13. § b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 



„b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában meghatározott, a hozzájárulások kiadásának feladataival 

megbízott gazdasági társaság, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zrt.” 

 

3.§ 

 

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

4.§ 

 

A Rendelet 2. számú melléklet „5. díjtételű terület” pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

 

„5. díjtételű terület 

 

Az Üllői út – Nagyvárad tér - Vágóhíd utca –Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány – 

Ipar köz – Ipar utca – Bokréta utca által határolt terület, beleértve - az Ipar köz, az Ipar utca és 

a Bokréta utca kivételével - a határoló utakat és tereket is; valamint az Albert Flórián út, a 

Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; továbbá 

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 a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői út 

szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca közötti szakaszát is.” 

 

 

5.§ 

 

 

A Rendelet 3.számú melléklet „ Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között üzemelő 

várakozási övezet „ pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között üzemelő várakozási övezet 

 

A Boráros tér – Ferenc körút -  Üllői út – Nagyvárad tér - Vágóhíd utca –Soroksári út 

– Déli határoló út – Gizella sétány – Ipar köz – Ipar utca – Bokréta utca által határolt 

terület, beleértve -– a Boráros tér, Ferenc körút kivételével - a határoló utakat és 

tereket is; valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca 

Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; továbbá 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 a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői út szervizútjának 

a Távíró utca és a Ferde utca közötti szakaszát is.” 

 

 

 



6.§  

 

 

(1) E rendelet 2.§-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 1. §-a, valamint 3-5.§-a 2016. október 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2016. július  

 

   

Dr. Bácskai János Dr. Ruzsits Ákos Jenő 

polgármester aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A Rendelet módosítását a Rendeletben nevesített parkolás-üzemeltetői feladatokat ellátó 

személyében bekövetkezett változás indokolja. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz: 

 

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 

30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása miatt szükséges a módosítás. 

 

 

2.§-hoz: 

 

A Rendeletben nevesített parkolás-üzemeltetői feladatokat ellátó Ferencvárosi Parkolási Kft. 

már nem működik, 2015. szeptember 08. napjától beolvadt a FEV IX. Ferencvárosi 

Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, amely azóta 

ellátja a parkolás-üzemeltetői feladatokat. 

 

 

3-5.§-hoz: 

 

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 

30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása miatt szükséges a módosítás. 

 

 

6.§  

 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról……./2016. (…..) sz. rendelethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosítás 2. § -ának társadalmi hatásai nincsenek. A további 

szakaszoknak a kerületben élők napi életvitelét segítő hatásai vannak.  

 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletmódosítás 2. § -ának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A 

további szakaszoknak mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon vannak az 

Önkormányzat gazdasági és költségvetésére vonatkozó hatásai.  

 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A hivatal adminisztratív terhei a módosítással nem változnak.  

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
A módosító rendelet megalkotását a Rendeletben nevesített parkolás-üzemeltetői 

feladatokat ellátó személyében bekövetkezett változás illetve a Budapest Főváros 

Önkormányzata által elfogadott módosított fővárosi közgyűlési rendeletnek való 

megfeleltetés indokolja. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek a hivatalnál adottak, a parkolás 

gazdálkodási rendszert üzemeltető „Parkolás-üzemeltető” társaság a Rendelet 

módosítás hatálybalépéséig, megteszi a megfelelő lépéseket az 

alkalmazhatóságáért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete 

a járművel várakozás rendjéről, a 

várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól 

 (hatályos) 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete 

a járművel várakozás rendjéről, a 

várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól 

 (módosítási javaslat) 

1. § 
(1) A rendelet hatálya a Fővám tér – Vámház 

körút – Kálvin tér – Üllői út- Haller utca – 
Mester utca – Tóth Kálmán utca – 
Soroksári út – Déli határoló út – Gizella 
sétány – Boráros tér – Közraktár utca 
által határolt területen és a határoló 
utakon és tereken a Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonában lévő 
közutakra, közterületekre terjed ki. 

 
 

 

 

 

1.§ 

 

(1)A rendelet hatálya a Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonában lévő 

következő közutakra, közterületekre 

terjed ki: Fővám tér – Vámház körút – 

Kálvin tér – Üllői út- Nagyvárad tér -

Vágóhíd utca – Soroksári út – Déli 

határoló út – Gizella sétány – Boráros 

tér – Közraktár utca által határolt terület 

beleértve a határoló utakat és tereket; 

valamint az Albert Flórián út, a Fehér 

Holló utca és a Lenkei János utca 

Vágóhíd utca és a korház közötti 

szakasza; továbbá 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 a Dési 

Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői 

út szervizútjának a Távíró utca és a 

Ferde utca közötti szakaszát is  

 

13. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában 

meghatározott, a hozzájárulások kiadásának 

feladataival megbízott gazdasági társaság, a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 

Ferencvárosi Parkolási Kft. 

 

 

 

13. § 

 

E rendelet alkalmazásában:b) 

Parkolásüzemeltető: a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában 

meghatározott, a hozzájárulások 

kiadásának feladataival megbízott 

gazdasági társaság, a Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

100 %-os tulajdonában lévő FEV IX. 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zrt.” 

 

 



1. számú melléklet 

 

Várakozási övezetek időtartam korlátozás 

szerinti felsorolása 

 

3 órás maximális várakozási idejű 

területek 

 

A Fővám tér-Vámház körút-Kálvin tér-Üllői 

út-Haller utca-Mester utca-Tóth Kálmán 

utca-Soroksári út-Déli határoló út-Gizella 

sétány-Boráros tér-Közraktár utca által 

határolt terület, beleértve a határoló utakat és 

tereket. 

 

1. számú melléklet 

 

Várakozási övezetek időtartam korlátozás 

szerinti felsorolása: 

 

3 órás maximális várakozási idejű 

területek 

 

A Fővám tér-Vámház körút-Kálvin tér-Üllői 

út-Nagyvárad tér-Vágóhíd utca- -Soroksári 

út-Déli határoló út-Gizella sétány-Boráros 

tér-Közraktár utca által határolt terület, 

beleértve a határoló utakat és tereket; 

valamint az Albert Flórián út, a Fehér 

Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd 

utca és a korház közötti szakasza. 

 

2. számú melléklet 

 
 

5. díjtételű terület 

 

Az Üllői út – Haller utca – Mester utca – 

Tóth Kálmán utca – Soroksári út – Déli 

határoló út – Gizella sétány – Ipar köz – Ipar 

utca – Bokréta utca által határolt terület, 

beleértve - az Ipar köz, az Ipar utca és a 

Bokréta utca kivételével - a határoló utakat 

és tereket. 

 

2.számú melléklet 

 

5. díjtételű terület 

 

Az Üllői út – Nagyvárad tér - Vágóhíd utca 

–Soroksári út – Déli határoló út – Gizella 

sétány – Ipar köz – Ipar utca – Bokréta utca 

által határolt terület, beleértve - az Ipar köz, 

az Ipar utca és a Bokréta utca kivételével - a 

határoló utakat és tereket is; valamint az 

Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a 

Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház 

közötti szakasza; továbbá 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 a Dési Huber 

utca közötti szakaszát, és az Üllői út 

szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca 

közötti szakaszát is. 

3. számú melléklet 

 

Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között 

üzemelő várakozási övezet 

 

A Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – 

Haller utca – Mester utca – Tóth Kálmán 

utca – Soroksári út – Déli határoló út – 

Gizella sétány által határolt terület, beleértve 

– a Boráros tér, Ferenc körút kivételével – a 

határoló utakat és tereket 

3.számú melléklet 

 

Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között 

üzemelő várakozási övezet 

 

A Boráros tér – Ferenc körút -  Üllői út – 

Nagyvárad tér - Vágóhíd utca –Soroksári út 

– Déli határoló út – Gizella sétány – Ipar köz 

– Ipar utca – Bokréta utca által határolt 

terület, beleértve -– a Boráros tér, Ferenc 

körút kivételével - a határoló utakat és 



 

 

tereket is; valamint az Albert Flórián út, a 

Fehér Holló utca és a Lenkei János utca 

Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; 

továbbá 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 a Dési Huber utca közötti 

szakaszát, és az Üllői út szervizútjának a 

Távíró utca és a Ferde utca közötti szakaszát 

is.” 

 

 

 

 

 

 

  



1. számú melléklet 

 

Várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása: 

 

3 órás maximális várakozási idejű területek 

 

A Fővám tér-Vámház körút-Kálvin tér-Üllői út-Nagyvárad tér-Vágóhíd utca- -

Soroksári út-Déli határoló út-Gizella sétány-Boráros tér-Közraktár utca által határolt 

terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Albert Flórián út, a Fehér 

Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza. 

 

 

 

 

 


