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  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! 

 

Évek óta vissza- visszatérő probléma, hogy a József Attila- lakótelepen az ott élők számára a 

parkolás nem megoldott. Tettünk kísérletet arra, hogy az egész lakótelepen bevezessük a 

fizetős parkolást, ez jogszabályi akadályba ütközött, ezért ennek megvalósítása nem 

lehetséges, amíg a parkolási övezet kialakításának paraméterei nem változnak. Apró lépések 

történtek a gondok enyhítésére, mint például a Távíró utcai környezetbarát parkolók, vagy a 

Csengettyű utcai halszálkás parkolási rend bevezetése. A lakosság részéről jogos a kulturált 

parkolás iránti igény, ezt a választási kampányban szinte minden résztvevő meg is ígérte. 

Fontos, hogy az önkormányzat maga tegyen lépéseket vagy a lehetőségei szerint segítse a 

megoldásban szerepet vállalókat. Sokan rendelkeznek ma már nagy értékű gépkocsival, de 

vannak szép számmal olyanok is, akik viszont ritkán használják a járművüket, és biztonságos 

tárolási lehetőséget keresnek. Az ilyen igények kielégítésére lehet segítség a P+R parkoló 

vagy garázssor építése. A lakótelep környezetében sok olyan terület van, ami nem feltétlenül 

önkormányzati tulajdon, de helyzetéből adódóan alkalmas a fenti cél érdekében, így enyhítve 

a parkolási gondokat. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében nem tudja bevállalni, hogy 

ilyen programot indítson, viszont szándéknyilatkozatával a piaci szereplők számára 

lehetőséget tud teremteni, ösztönözheti őket a beruházásokra. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a lakótelepi parkolási gondok enyhítése, és a 

vállalkozásokat, befektetőket segítendő az alábbi határozati javaslatot fogadja el.   

 

Budapest, 2021. október 5.  

 

 

        Csóti Zsombor s.k. 

önkormányzati képviselő 
 

 

 

 

Határozati Javaslat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

fontosnak tartja a József Attila lakótelep parkolási gondjainak az enyhítését, ezért a maga 

eszközeivel támogatja, hogy a területen kizárólag vállalkozói alapon P+R parkoló, vagy 

garázssor kialakítása történjen, az érvényes jogszabályi keretek között. 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


