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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Budapest IX. ker. Mester és Thaly K. u. sarkán lévő ingatlan tulajdonosok levélben kérték, hogy az 
ingatlanukkal szemben lévő oldalon, a Thaly K. u. 1. szám előtti parkolóhelyek kerüljenek megszüntetésre, 
mert ha teherautó vagy szélesebb autó parkol, nem , illetve nehezen tudnak ki- és behajtani a 
mélygarázsukba. 
 
A Thaly K. utca sarkán lévő (Mester u. 54. számú) ingatlannak, a Thaly K. utcai oldalon 2 db gépkocsi 
behajtója van. Mind kettő szűk kialakítású, ezért a gépkocsik kanyarodó mozgásait a közterületen kell 
végrehajtani. A gépkocsi behajtókkal szembeni oldalon párhuzamos kialakítású közterületi parkolók vannak. 
A 2 db gépkocsi behajtón való közlekedés megkönnyítésére 5 db parkolóhelyet kellene megszüntetni, a Thaly 
K. utca páratlan oldalán. A kért parkolóhelyek megszüntetését a haladó sáv elhúzásával, illetve a parkolósáv 
áthelyezésével célszerű elvégezni, melyhez forgalomtechnikai terv készítése szükséges. A forgalomtechnikai 
terv készítése során ki kell dolgozni a parkolósáv áthelyezését, a Thaly K. u. 2-4. számok előtti, valamint a 
gépkocsi behajtók melletti forgalom elől elzárt területek közötti szakaszokon, a parkolóhelyek visszapótlási 
lehetőségét. A forgalomtechnikai tervnek tartalmaznia kell a jelenlegi sávelhúzás megszüntetését, a gépkocsi 
behajtók (fehér színű „X” és forgalom elől elzárt terület), a parkolókat jelző útburkolati jeleket, a jelenlegi 
útburkolati jelek megszüntetését, valamint a haladó sáv melletti járda védelmét biztosító parkolást gátló poller 
sort. 
A forgalomtechnikai terv készítése és az engedélyezési eljárás díjának becsült bruttó díja: 190 eFt. 
A kivitelezési munkák (új útburkolati jelek készítése, megszűnő jelek eltávolítása, KRESZ táblák át- és 
kihelyezése, parkolást gátló oszlopok telepítése a Feszofe Nonprofit Kft. –nél tárolt meglévő címeres oszlopok 
esetén) becsült bruttó költsége: 210,-eFt 
 
Kérjük, hogy a fentiekre vonatkozóan döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Budapest, 2012. május 29. 
 
 
     Tisztelettel: 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 

 
Határozati Javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Thaly Kálmán utcában 
a parkolóhelyek megszüntetését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a tervezéshez, 
engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges intézkedéseket a 3061 számú közutak üzemeltetése 
költségvetési sor terhére tegye meg. 
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