
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (VII.05.) önkormányzati rendelete 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 

39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros 

közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 

szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  1. § (1) 

bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő következő közutakra, 

közterületekre terjed ki: Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út- Nagyvárad tér -

Vágóhíd utca – Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány – Boráros tér – Közraktár utca által 

határolt terület beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló 

utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; továbbá az Ecseri út – 

Epreserdő utca - Ifjúmunkás utca – Pöttyös utca – Dési Huber utca – Toronyház utca – Ifjúmunkás 

utca – Csárdás köz – Egyetértés utca - Távíró utca – Üllői út szervizútja által határolt terület, 

beleértve a határoló utakat és tereket valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca 

és a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca 

közötti szakaszát is.  

 

 

2.§ 

 

A Rendelet 13. § b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 16/A.§-ában meghatározott, a hozzájárulások kiadásának feladataival megbízott gazdasági 

társaság, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonában 

lévő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.” 

 

 

3.§ 

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

 



4.§ 

 

A Rendelet 2. számú melléklet „5. díjtételű terület” pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„5. díjtételű terület 

 

Az Üllői út – Nagyvárad tér - Vágóhíd utca –Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány – Ipar 

köz – Ipar utca – Bokréta utca által határolt terület, beleértve - az Ipar köz, az Ipar utca és a Bokréta 

utca kivételével - a határoló utakat és tereket is; valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a 

Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza; továbbá az Ecseri út – Epreserdő utca - 

Ifjúmunkás utca – Pöttyös utca – Dési Huber utca – Toronyház utca – Ifjúmunkás utca – Csárdás köz – 

Egyetértés utca - Távíró utca – Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és 

tereket valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és a Dési Huber utca közötti 

szakaszát, és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca közötti szakaszát is.” 

 

 

5.§ 

 

A Rendelet 3.számú melléklet „ Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között üzemelő várakozási övezet 

„ pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között üzemelő várakozási övezet 

 

A Boráros tér – Ferenc körút -  Üllői út – Nagyvárad tér - Vágóhíd utca –Soroksári út – Déli 

határoló út – Gizella sétány – Ipar köz – Ipar utca – Bokréta utca által határolt terület, 

beleértve -– a Boráros tér, Ferenc körút kivételével - a határoló utakat és tereket is; valamint az 

Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a korház közötti 

szakasza; továbbá az Ecseri út – Epreserdő utca - Ifjúmunkás utca – Pöttyös utca – Dési Huber 

utca – Toronyház utca – Ifjúmunkás utca – Csárdás köz – Egyetértés utca - Távíró utca – Üllői 

út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket valamint a Ferde utcát, 

a Távíró utcának az Egyetértés utca és a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői út 

szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca közötti szakaszát is.” 

 

 

6.§  

 

(1) E rendelet 2.§-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 1. §-a, valamint 3-5.§-a 2016. október 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2016. június 30. 

 

 

 

 

 dr. Bácskai János      dr. Ruzsits Ákos Jenő 

  polgármester                 aljegyző 

 

Záradék: 

 

A fenti rendelet 2016. július 5-én kihirdetve. 

         dr. Ruzsits Ákos Jenő 

                  aljegyző  



1. számú melléklet 

 

Várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása: 

 

3 órás maximális várakozási idejű területek 

 

A Fővám tér-Vámház körút-Kálvin tér-Üllői út-Nagyvárad tér-Vágóhíd utca- -Soroksári út-

Déli határoló út-Gizella sétány-Boráros tér-Közraktár utca által határolt terület, beleértve a 

határoló utakat és tereket; valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János 

utca Vágóhíd utca és a korház közötti szakasza. 

 

 

 

 

 

 


