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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet alapján javasoljuk Csepel városközpont területére 
a várakozási zónák megállapítását.  
A Képviselő-testület 2008. február 21-én a 141/2008.(II.21.) Kt. és 142/2008.(II.21.)  
határozatában (1. és 2. sz. melléklet) Csepel közigazgatási területére parkolási rendszer 
bevezetéséről döntött, és javasolta a várakozási övezetek lehatárolásának kialakítását. 
 
Ezek alapján javaslom:  
 
1. A várakozási övezetek lehatárolását szakmai szempontok szerint az alábbiak szerinti 

alternatívákra tesznek javaslatot: 
„A” alternatíva:  

A városközpont rehabilitációs stratégiai szabályozási terve alapján a Csepel 
városközpont a 221 fő/ha laksűrűséggel a legintenzívebben használt területe 
Csepelnek. Ez fokozza a területen lévő intézményhálózat koncentrációja, mely az 
idegen parkolást is jelentősen növeli. Ezért javasoljuk, hogy a városközpont 
területére (terület határ:Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. 
Rákóczi Ferenc út)  az 3. sz. mellékelt rajz alapján fizetős parkolási rendszer 
bevezetését. 

„B” alternatíva: 
Az előző alternatíva vázolt parkolási terhelés figyelembe vételével az 1. sz. rajz 
szerinti 1-2-3. zónákban (terület határ: Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – 
Karácsony Sándor utca – II. Rákóczi Ferenc út) fizetési parkolási rendszer 
bevezetését javasoljuk, azzal ,hogy az ettől délre eső 4. zónában (terület határ: 
Karácsony Sándor utca – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. Rákóczi 
Ferenc út) a szakorvosi rendelő, a MC Donalds, Csepel Plaza és a csepeli piac 
területére a fizető parkolás kiterjesztése akkor időszerű, ha a tulajdoni viszonyok 
mentén a parkoló területek lehatárolása megtörtént.  

 
A szakmai mérlegelés alapján a „B” alternatívát javasoljuk a T. Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

 
2. A laksűrűséggel összefüggően (221fő/ha) javasolt a fizetős várakozási övezeten belül az ott 
lakók részére az ingyen várakozási zónák 3. melléklet szerinti megállapítása. 
 

1. zóna: Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Koltói Anna utca – II. Rákóczi Ferenc út 
2. zóna: II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca -Táncsics Mihály – Tanácsház utca 
3. zóna: Tanácsház utca – Táncsics Mihály utca – Karácsony Sándor utca – II. Rákóczi 

Ferenc út 
4. Karácsony Sándor utca – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. Rákóczi Ferenc 

út (csak az „A” alternatíva esetén) 
 
Tisztelt Képviselő-testület kérem a parkolási területek meghatározást, az „ingyenes” parkolás 
zónák megállapítását. 
Budapest, 2008. év március hó 6. 
 
                                                                                                  Dr. Borsány György 



 
 

1. sz. határozati javaslat (A alternatíva) 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Csepel  
városközpont területére Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. Rákóczi 
Ferenc út területhatárral várakozási övezetet jelöl ki, és felkéri a Polgármestert a 19/2005. 
(IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása érdekében járjon el.  
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2008. március 31. 
 
Felelős: végrehajtásra:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítésére: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
       
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges! 
 
 
 
 

2. sz. határozati javaslat (B alternatíva) 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Csepel  
városközpont területére Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Karácsony Sándor utca – II. 
Rákóczi Ferenc út területhatárral  várakozási övezetet jelöl ki, és felkéri a Polgármestert a 
19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása érdekében járjon el. 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2008. március 31. 
 
Felelős: végrehajtásra:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítésére: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
       
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges! 
 



 
3. sz. határozati javaslat 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Csepel  
városközpont területére meghatározott várakozási övezeten belül a területen lakók 
gépjárműveinek várakozására „várakozási zónákat” jelöl ki. 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2008. március 31. 
 
Felelős: végrehajtásra:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítésére: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
       
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges! 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 

 



2 sz. melléklet 

 



3 sz. melléklet 
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