
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám: 291/2/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 
2022. 12. 8-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Módosító javaslat - Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József 

Attila-lakótelepen 
 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton 
vezérigazgató 

 
Készítette: FEV IX. Zrt. 
 
Előzetesen tárgyalja:                Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
  
 
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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József Attila-lakótelepen tárgyú előterjesztést a József Attila 
Városrészi Önkormányzat 2022.12.06-ai ülésén megtárgyalta. A Városrészi Önkormányzat az új fizetős 
terület lehetséges kialakításának tárgyában az eredeti előterjesztéshez képest további három alternatív, 
10%-os bővítési javaslatot vitatott meg. 
 
Az ülésen a vita során az eredeti előterjesztésben szereplő területet (ún. A-verzió) nem támogatták, 
hanem három alternatív (ún. B,C,D-verzió) területet vizsgáltak meg. A Városrészi Önkormányzat végül 5 
igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az ún. D-verziót fogadta el, amely szerint, ahogy az alábbi 
térképszelvény bemutatja, a legfeljebb 10%-os bővítéssel a jövőben fizetős lenne a parkolás az alábbi 
területen: 

 Börzsöny utca a Dési Huber utcától a Csengettyű utcáig; 

 Csengettyű utca a Börzsöny utcától a Toronyház utcáig; 

 Napfény utca a Dési Huber utcától (illetve a Valéria tértől) a Csengettyű utcáig. 

Megjegyzendő: a Toronyház utca Dési Huber utcától a Csengettyű utcáig terjedő szakasza nem része a 
kijelölésnek. 
A jelzett területen összesen 238 db közterületi parkolóhely van, ahol szabályosan lehet várakozni. 
 

 
 
Mindezek alapján azt a módosító javaslatot teszem, hogy az eredeti előterjesztésben szereplő terület 
helyett a József Attila Városrészi Önkormányzat által támogatott és elfogadott terület legyen előterjesztve 
a Fővárosi Önkormányzat részére, és a határozati javaslatok is a jelen módosítóban szereplő formában 
kerüljenek elfogadásra.  
 
Budapest, 2022. 12. 06. 
 
 
 Baranyi Krisztina  
 polgármester megbízásából 
 Pataki Márton s.k. 
 vezérigazgató 
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. Kezdeményezi a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a József Attila-lakótelepen lévő 
várakozási övezet bővítése érdekében. A várakozási övezet a módosítást követően bővülne a Börzsöny 
utcával a Dési Huber utcától a Csengettyű utcáig, a Csengettyű utcával a Börzsöny utcától a Toronyház 
utcáig, a Napfény utcával a Dési Huber utcától (illetve a Valéria tértől) a Csengettyű utcáig. 
 
2. Felkéri a Polgármesteren keresztül a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy a következő 
dokumentumokat: fővárosi rendelet módosítás tervezete, rendelet-tervezet indokolása, előzetes 
hatásvizsgálati lap készíttesse el, és nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatalhoz.  

 

Felelős: Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt. 

Határidő: 2023. január 31. 


