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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Díjmentes intézményi parkolási keretszabályainak kialakítása 
 
 
Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 
Készítette:   
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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! 
 
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete tartalmazza az alapvető 

előírásokat. Ennek alapján megállapítható, hogy a díjfizető várakozási övezetekben lakossági, 

gazdálkodói, egészségügyi várakozási, valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére 

kiállított behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.  

Látni kell ugyanakkor, hogy méltányos és tolerálható igény merül fel a bölcsődék, óvodák, 

általános iskolák és minden 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási intézmény 

látogatóinak szállítását végző személy részéről arra vonatkozólag, hogy a gyermekek 

intézménybe-, illetve onnan történő elvitele során a gépjárművével az érintett intézmény 

közelében és meghatározott időintervallum alatt térítésmentesen parkolhasson.  

Meglátásom szerint járható út lenne, ha a gyermeket szállító szülők, hozzátartozók, gondozók 

által előzetesen jelzett igényt az intézmény lejelentené a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

részére, ahol a jogosultak rendszámát nyilvántartásba vennék. A díjmentes intézményi 

parkolási lehetőséget nem csak az önkormányzati fenntartású, hanem valamennyi intézmény 

környékén indokolt bevezetni minden munkanap 7.20 – 8.00 illetve 15.00 – 17.00 óra közötti 

időtartamban.  

A fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat feladat-, és hatáskörrel rendelkező 

szervezeti egységei – szükség esetén az érintett intézmények vezetőinek bevonásával – 

folytassák le a szükséges vizsgálatokat, annak érdekében, hogy a fentebb hivatkozott rendelet 

a leírtaknak megfelelően mihamarabb módosításra kerülhessen. 

 

 

Budapest, 2014. november  

 

         Szilágyi Zsolt s.k. 

            képviselő 

 

 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a 

polgármestert, vizsgálja meg a díjmentes intézményi parkolás bevezetésének lehetőségeit, a 

bölcsődék, óvodák, általános iskolák és minden 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú 

oktatási intézmény látogatóinak szállítását végző személyek részére, minden munkanap 7.20 – 

8.00 illetve 15.00 – 17.00 óra közötti időtartamban, és vizsgálja meg a vonatkozó 

jogszabályok módosításának lehetőségét. 

felelős: Bácskai János polgármester 

határidő: 2015. január 30.  

 


