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INTERPELLÁCIÓ
Miért jó, hogy P+R parkolásra kijelölt területet évi 8 hónapig „konténerraktárként”
üzemeltetnek?
Tisztelt Polgármester Úr!
2015. október 15.-én döntöttünk arról, hogy 2016. december 31-ig Ön a Fővárosi Közgyűllés elé
terjeszti a Budapest Park P+R parkolóként történő működésére a javaslatát. (346/2015(X.15.) sz.
határozat) Ez ügyben Ön 2015. november 12.-én levelet írt a Főpolgármesternek. Az Ö válaszából
megtudtuk, hogy „A létrehozandó parkoló optimális helye a Kvassay Jenő úttól északra elhelyezkedő
háromszögben lenne, mely területen a Budapest Park működik.” A Főpolgármester nevében válaszoló
Várkonyi Ágnes levelezési szakterületi vezető jelzi, hogy a P+R parkoló megvalósítását illetően
számításba kell vennünk, hogy jelenleg a helyszínen működik a Budapest Park.
Tehát arról van szó, hogy a Főváros tulajdonában lévő ingatlanon a hatályos rendezési terv szerint
450 gépkocsis P+R kialakítása engedélyezett. Ezzel szemben már 2012 óta a Főváros évi 4 hónapon
keresztül a Budapest Park működését engedélyezi, majd 8 hónapon keresztül pedig
„konténerraktárként” használják ezt a területet.
Ezek szerint az akadálya annak, hogy nem lehet a város közlekedését szolgáló célra használni ezt a
területet – mint ahogy azt a szabályozási terv előírja - az a tulajdonos szerint az, hogy ott, az ö
általa engedélyezett Budapest Park működik.
A Budapest Park nyáron, 4 hónapon keresztül, mint kulturális tér elfogadottá vált, mára már a
fiatalok közkedvelt szórakozóhelye. Az év többi részében ez a terület, mint említettem
„konténerraktárként” működik. Ezek a hónapok azok, amikor a városba gépkocsival bejövők száma
megnő. (Oktatás indulása, rosszidő, szabadságolások vége.)
A kerületi önkormányzat általi kezdeményezésre látjuk, hogy mind máig nem történt változás.
Viszont megtudtuk, hogy a P+R kialakításának az a gátja a Főváros szerint, hogy ők már másnak más
funkcióra (amit a szabályozási terv nem engedélyez) odaadták a területet.
Egy interpellációban az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni a Főpolgármestertől:
Miért jó az, hogy a Főváros közlekedését és parkolási gondjait enyhítendő területen 8 hónapon
keresztül konténerek tárolása történik?
Kérdezem Polgármester Urat, hogy fenti tartalommal a kérdést a Főváros következő
közgyűlésére, mint Ferencváros fővárosi képviselője interpelláció formájában benyújtja-e?
Tisztelettel várom válaszát:
Budapest, 2016. november 8.
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