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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 
2022. december 8-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a Távíró u. Távíró köz és Dési Huber utca közötti szakaszának Kiserdő felőli oldalán az 

útpadkán környezetbarát parkoló kialakítására. 
 

Előterjesztő: Hidasi Gyula önkormányzati képviselő 
 
Készítette: Szili Adrián irodavezető Városüzemeltetési Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja: 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
 
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! 

 

 

A József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. szeptember 6-i ülésén, RÖNK 39/2022. 

(IX.6.) sz. határozatában úgy döntött, hogy felkéri Városüzemeltetési Irodát, hogy a következő 

részönkormányzati ülésre készítsen előterjesztést a Távíró u. (Távíró köz és Dési Huber utca 

közötti szakaszának Kiserdő felőli oldalán az útpadkán) környezetbarát parkoló kialakítására. 
 

A Városüzemeltetési Iroda a döntést követően meghatározta a javasolt műszaki tartalmat és a 

feladat végrehajtására indikatív árajánlatot kért, mely szerint a parkoló megvalósításának 

előzetesen becsült költsége 2022. szeptemberi árakon 13 279 900,- + Áfa, azaz bruttó 

16.865.473,- forint. 

Az Iroda becslése szerint 2023. I. félévi megvalósítás esetén a kivitelezés költsége várhatóan 

bruttó 21-22 millió forint között lesz. 

Tekintettel arra, hogy az útszakasz tömegközlekedéssel érintett, így a Távíró utca ezen 

szakaszának kezelője a Budapest Közút Zrt., ezért a cégtől Városüzemeltetési Iroda előzetes 

tájékoztatást kért a beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatban. A kapott szóbeli 

tájékoztatás szerint, amennyiben a beruházás az úttestet nem érinti, a Budapest Közút Zrt. a 

megvalósítást ellen kifogást nem emel. 

A műszaki megvalósítás során a környezet- és favédelmi szempontokat messzemenően 

figyelembe kívánjuk venni, ezért csak olyan műszaki megoldások támogathatóak, amelyek a 

fák gyökérzetét nem károsítják. A javasolt megoldás szerint a meglévő süllyesztett szegélyek 

szükséges javítása mellett a padka murva burkolattal készül, mely víz- és légáteresztő. 

A kivitelezés megkezdését megelőzően favédelmi terv készítése indokolt. 

Az érintett szakasz 410 fm hosszúságú. Ennek megfelelően legfeljebb 82 db gépkocsi 

parkolóhely kialakítása lehetséges, amely szám a végleges terv alapján a gyökérzeti 

viszonyoktól függően ennél várhatóan kevesebb lesz. Nagyságrendileg 70 és 80 db közötti 

parkolóhely létesítésével lehet számolni. 

Az útpadka területe a (38236/70) hrsz. alatt a Távíró utcához tartozik, tulajdonosa Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. A beruházás a szomszédos erdőterületet nem 

érinti. 

 

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. 

október 11-i ülésén tárgyalta Hidasi Gyula bizottsági elnök úrnak a jelen előterjesztéssel azonos 

tárgyú előterjesztését, azonban RÖNK 44/2022. (X.11.) sz. határozatában az előterjesztést a 

napirendről levetette, azzal a megkötéssel, hogy az előterjesztés szerinti javaslatra 2023. 

szeptember 1-ig visszatér. 

 

Kérem, a fentiek ismeretében szíveskedjenek döntést hozni a parkoló kialakításának 

szándékáról. 

 

 

Budapest, 2022. november 30. 

 

Hidasi Gyula s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy támogatja a Távíró u. Távíró köz és Dési Huber utca közötti szakaszának Kiserdő felőli 

oldalán az útpadkán környezetbarát parkoló kialakítását és a megvalósításhoz szükséges 22 

millió forintot 2023. évi költségvetésében biztosítja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 

megvalósítás érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2023. április 30. 


