
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

      Iktató szám: 38/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. szeptember 9-i ülésére 

 

 
Tárgy: Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére  
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:  Polgármesteri Kabinet   

 
Előzetesen tárgyalja: VIK, 2021. 09. 07. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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!  

 

2021 júliusában elkezdődött a Bakáts tér felújítása. A 20.000 négyzetmétert érintő beruházás 

a Bakáts tér mellett a Bakáts utcának a tértől Lónyay utcáig tartó szakaszára valamint a 

Tompa utca Nagykörútig tartó részére is kiterjed. A lezárt területeken  a felújítási munkálatok 

alatt nem lehet parkolni. 

 

Erre és Belső-Ferencváros szűkös parkolási lehetőségeire tekintettel jelen előterjesztésben 

arra teszek javaslatot, hogy az Önkormányzat az érintett területen lakóhellyel és lakossági 

várakozási hozzájárulással rendelkező – a felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket 

igénybe venni nem tudó – lakosoknak a környékbeli parkolóházakban történő parkolási 

költségeit részlegesen (50%-ban) fedezze. 

 

Fentiek céljából a felújítással érintett terület környékén található parkolóházak üzemeltetőivel 

felvettük a kapcsolatot, ezek közül a Ráday u. 58. sz. alatt található irodaház, valamint a 

Czuczor utca 2-10. szám alatt található irodaház mélygarázs parkolójának üzemeltetője 

36.000,- Ft + ÁFA/hó összegű bérleti díj ellenében biztosítana az Önkormányzat részére egy 

parkolóhelyet. 

 

Javaslom, hogy az Önkormányzat ezen 2 parkolóházban béreljen 15-15 db parkolóhelyet 3 

hónap időtartamra a Bakáts tér és a Bakáts utca 5-7. és 4-8., illetve a páros oldalon lévő 

saroképület (Lónyay utca 46.) lakosai részére azzal, hogy a lakosok az Önkormányzat által a 

parkolóháznak megfizetett bérleti díj 50%-át, azaz 18.000,- Ft + ÁFA/hó összeget az 

Önkormányzat részére utólagosan megtérítik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2021. szeptember 02. 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 
  



 

 
Határozati javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Bakáts tér, Bakáts utca 5-7. és 4-8. sz. alatt valamint a 

Bakáts utca páros oldalon lévő saroképületben (Lónyay utca 46.) lakóhellyel és Budapest IX. 

kerületi lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező – a Bakáts tér felújítás miatt a 

közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó – lakosainak parkolási költségeit 

részlegesen fedezi 3 hónap időtartamra 1.620.000,- Ft + ÁFA összegben. 

 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ráday u. 58. sz. alatt található irodaház, valamint a Czuczor utca 2-10. szám alatt 

található irodaház mélygarázs parkolójának üzemeltetőjével bérleti szerződést köt a Bakáts tér 

felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó lakosok parkolásának 

biztosítására 3 hónap időtartamra, és felkéri a polgármestert ezen megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott lakosokkal kössön megállapodást az 

Önkormányzat részéről az egyes parkolóhelyek használatáért a parkolóházaknak megfizetett 

bérleti díj 50%-ának megfelelő összeg lakosok általi utólagos megtérítésére. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


