
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A XII. kerületi Önkormányzat képviselői megkeresték Önkormányzatunkat a budai         
kerületeket érintő, a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni kívánt, a Budapest főváros           
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás          
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv.            
Kgy. rendelet módosításával kapcsolatban. 
  
Az I., a II. és a XII. kerületek által közösen benyújtani kívánt módosító javaslat a lehatárolt                
várakozási övezetbe eső területen belül a díjfizetési kötelezettség időtartamát este 18.00 óra            
helyett 20.00 órára módosítja. A Főv. Kgy. rendelet ilyen módosítása az időtartam            
kibővítésének lehetőségére ad módot, annak bevezetése az egyes kerületek saját döntése. 
  
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén található          
fizetős várakozási övezetei a Rendelet jelenleg hatályos szabályozása értelmében este 18           
óráig vehetők igénybe díjfizetés ellenében. A Rendeletben meghatározott teljes kerületi          
várakozási övezetben található bevásárló-, kulturális-, tenisz- és szabadidőközpont, a számos          
vendéglátóipari egység, illetőleg – sportpálya-, valamint rendezvényhelyszín bérletére is         
szolgáló – gimnáziumok és egyetem szolgáltatásai a jelenlegi, 18 óráig tartó maximális            
várakozási időtartamon bőven túl igénybe vehetőek. Tekintettel arra, hogy hétköznapokon a           
szolgáltatásokat igénybe vevők 18 óra után nincsenek ezen – a szolgáltatást nyújtók nyitva             
tartásához igazodó időtartamig – fizetős várakozási helyek igénybe vételére rákényszerítve, a           
várakozási helyek 18 órától számítottan is erősen telítettek, ezáltal a kerület várakozási            
hozzájárulással rendelkező lakosainak parkolási lehetőségei erősen korlátozottak. 
  
A beérkezett lakossági panaszok, illetőleg felmérések alapján a helyi lakosokat érintő           
várakozási nehézségek enyhítése így nyomós közérdek mind a XI. kerület, mind pedig a             
főváros számára, a javaslat elfogadásával azonban csökkenthető az érintett terület telítettsége,           
különösen annak tükrében, hogy a felsorolt szolgáltató helyszínek közül számos rendelkezik           
saját várakozóhelyekkel, mélygarázzsal. 
  
A tervezett módosításhoz kapcsolódva a XI. kerület területén található jelenlegi díjfizető zóna            
teljes részén a kibővített időtartam kerülhetne bevezetésre. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a           
határozati javaslatot elfogadni. 
  
Budapest, 2017. december 12. 
  
 
 
                                                                                        dr. Hoffmann Tamás 


