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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú rendelet (továbbiakban a Rendelet)
módosításának I. fordulós tárgyalására készített 218/2013. számú előterjesztés alapján
elfogadott rendelet-tervezetet (továbbiakban a Rendelet-tervezet), amellyel kapcsolatban az
alábbi módosító indítványt nyújtom be.
1. A Képviselő Testület 268/2013. (XI.07.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a József
Attila-lakótelepen az Ifjúmunkás utca - Üllői út – Ecseri út - Távíró utca által közrezárt
területen, valamint az Üllői u. (Távíró u. – Határ u.) közötti szakaszán, beleértve a Távíró
u. mindkét oldalát a Dési Huber utcáig várakozási övezeten kívül eső fizető várakozási
helyeket kíván kialakítani. Valamint a Parkolási Kft. tájékoztatása szerint teljes kerületre
vonatkozólag felülvizsgálják a parkolási övezeteket.
Fentiekre tekintettel javaslatot teszek, hogy a Rendelet 3. számú melléklet Övezeti
kategóriák díjtáblázatának 8. pontja kerüljön törlésre:
I.

övezet

II.

övezet

III.

övezet

KSZT által kijelölt
parkoló terület
kizárólagos
6 151 Ft/gk/hó
6 151 Ft/gk/hó
6 151 Ft/gk/hó
használata esetén
személygépkocsinként
(kivéve várakozási
övezet)
Tehergépkocsi
Tiltott
Tiltott
Tiltott
A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30 %-át kell
felszámítani
Továbbá javaslatot teszek a Rendelet 2. § (2) bekezdés r) pontja kerüljön törlésre:
„r) lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához”
Ennek megfelelően a Rendelet-tervezet egészüljön ki egy új 1.§-al az alábbiak szerint:
1.§
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (2) bekezdésének r) pontja hatályát veszti.
Ezzel egyidejűleg a Rendelet-tervezet §-ai értelemszerűen átszámozódnak és az eredeti 1. §
bevezető szövege az alábbiakra változik:
„A Rendelet 3.§-a kiegészül egy új (3) bekezdéssel az alábbiak szerint:”

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény is lehetőséget nyújt a filmforgatással
összefüggő - fizetős parkolóban történő - stáb parkoltatásra.
Erre, valamint a fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Rendelet tegye lehetővé a konkrét
tevékenységgel, eseménnyel, valamint rendezvényekkel összefüggő parkoltatást. Az ilyen
jellegű megmozdulásoknál általában van igény a szervezők részéről - a meghívott
vendégek, vagy szervezés zavartalan lebonyolítása miatt - arra, hogy az esemény ideje alatt
biztosítva legyenek számukra a szükséges parkolóhelyek.
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A Ferencvárosi Parkolási Kft. tájékoztatása szerint parkolás szempontjából az utcák
vonatkozásában a díjtételek a következőképpen alakulnak:
• Ráday utca és környéke: 440,-Ft/óra
• Vaskapu utca: Liliom utca – Ipar utca között 265,-Ft/óra
• Dandár utca: 175,-Ft/óra, Ipar utca – Tóth Kálmán utca 175,-Ft
A parkolási zónákban reggel 8 órától este 20 óráig kell díjat fizetni a parkolásért az
autósoknak. A javasolt díjtételek a jelenleg fizetendő parkolási díjak és területek
figyelembe vételével kerültek megállapításra.

Fentiek alapján javaslatot teszek, hogy a Rendelet 3. számú melléklet Övezeti kategóriák
díjtáblázata fentebb törlésre javasolt 8. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
A Rendelet 3. számú melléklet 8. pontja:
I.
turizmussal,
kulturális
eseménnyel,
rendezvénnyel
összefüggő
parkoltatás

övezet

3.520,Ft/nap/parkolóhely

II.

övezet

2.120,Ft/nap/parkolóhely

III.

övezet

1.400,Ft/nap/parkolóhely

Ennek megfelelően javaslom, hogy a Rendelet-tervezet eredeti 15. §-a egészüljön ki egy új (2)
bekezdéssel az alábbiak szerint és ezzel egyidejűleg a 15. § eredeti rendelkezése (1)
bekezdésre változik:
„(2) A Rendelet 3. számú melléklet 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
I.
turizmussal,
kulturális
eseménnyel,
rendezvénnyel
összefüggő
parkoltatás

övezet

3.520,Ft/nap/parkolóhely

II.

övezet

2.120,Ft/nap/parkolóhely

III.

övezet

1.400,Ft/nap/parkolóhely

„
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosító indítványt megtárgyalni és azt
elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2014. január 20.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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