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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Köztársasági Elnöki Hivatal (1014 Budapest, Szent György tér 1.) Kreutzer Richárd gazdasági igazgató
kérelmet nyújtott be a Budapest I. kerület Úri utca 54-56. szám alatti ingatlanuk előtti közterületen
hivataluk üzemeltetésében lévő személygépjárművek részére kizárólagos használatú várakozóhelyek
kijelölésére.
Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Fővárosi Parkolási
Rendelet) 36. § (1)-(2) bekezdése alapján Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre külön
jogszabályban meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homlokzatának hosszában jelölhetőek ki. A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló
hozzájárulást a tulajdonos önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki.
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Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet
mellékletének 35.8. pontja alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal a kedvezményezettek körébe tartozik:
„35.8. A várakozási tilalom hatálya alól felmentettjárművek meghatározott körét feltüntető kiegészítő
tábla
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya
alá tartozó szervek székhelye homlokzatának hosszában
b) a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal az igazságügyi szakértői intézmények, az ügyészségek, a
Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a
rendvédelmi szervek (rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, büntetés-végrehajtási szervezet) országos, továbbá területi vagy helyi szervei, a diplomáciai
testületek, a humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek,
mentőállomások, elsősegélynyújtó helyek), valamint a köztestületek tulajdonában álló, azok székhelyéül
szolgáló épületeinél azok homlokzatának hosszában
c) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
nemzeti vagyonba tartozó vasúti pálya működtetését ellátó gazdasági társaság és a vasúti
személyszállítási közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság működtetésébe tartozó vagy használatában
álló, Budapest közigazgatási határain belül található vasúti üzemi létesítményeinél, az épület
homlokzatának hosszában, vagy az épületet magában foglaló ingatlan hosszában az azt határoló
közúton helyezhető el, e szervekjárműveinek a várakozási tilalom hatálya alóli mentesítése érdekében.
A kiegészítő táblán egyértelművé kell tenni, ha a mentesítés kiterjed az ott dolgozók, vagy az oda
ügyintézésre érkezők személygépkocsijaira."
Tekintettel arra, hogy a Budapest I. kerület Úri utca a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban:
létesítéséhez

Önkormányzat)
az

tulajdonában

Önkormányzat

van,

hozzájárulása

a

kizárólagos

szükséges

és

az

használatú

várakozóhelyek

Önkormányzat

tulajdonosi

hozzájárulásával alakítja ki azokat a forgalomtechnikai kezelő, vagyis a Budapest Közút Zrt.
A Budapest I. kerület Úri utca 54-56. szám alatti ingatlan előtt a becslések alapján 5 db
személygépjármű elhelyezésre van lehetőség.
A Fővárosi Parkolási Rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján a védett övezetben és a várakozási
övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos
önkormányzat részére várakozási megváltási díjat köteles fizetni. A védett övezetekben lévő kizárólagos
használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj
kettőezerötszázszorosa.
A Fővárosi Parkolási Rendelet 3. számú melléklete alapján a Budai Vár a Védett övezetek közül az 1.
díjtételű területbe tartozik. A Fővárosi Parkolási Rendelet 25. §-a alapján a különböző díjtételű
területeken, a különböző járműfajták alapdíját 400 forint és a táblázatban szereplő szorzószámok
szorzatával kell megállapítani.
A Budai Várban 1. díjtételű területen az alapdíj 400 forint 1,5-szorosa, azaz 600 forint. A Budai Vár
védett

övezetekben

lévő

kizárólagos

használatú

várakozóhelyek

éves

megváltási

díja

várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj kettőezerötszázszorosa, azaz 600 Ft x 2500 = 1 500 000
Ft/személygépjármű.
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A döntésnek költségvetési vonzata van, bevételt eredményez az Önkormányzat költségvetési
számlájára.
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.). 23. § (5) bekezdése 1-3. pontjai alapján a kerületi önkormányzat feladata
különösen:
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés; továbbá
a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelölésére vonatkozó tulajdonosi döntési jogkört a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet külön nem nevesíti és nem ruházta át más szerv hatáskörébe, így a kizárólagos használatú
várakozóhely létesítéséről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
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2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Tulajdonosi hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhely létesítéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi hozzájárulását adja a
Köztársasági Elnöki Hivatal (1014 Budapest, Szent György tér 1.) Budapest I. kerület Úri utca 54-56.
szám

alatti

ingatlana

előtti

közterületen

hivataluk

üzemeltetésében

lévő

legfeljebb
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személygépjármű részére kizárólagos használatú várakozóhely létesítésére, egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a Tulajdonosi hozzájárulás kiadására és annak továbbítására a forgalomtechnikai kezelő,
a Budapest Közút Zrt. felé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
2022. november „

„
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