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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdés 3. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a parkolás
üzemeltetés.
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályait a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (X. 28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Parkolási rendelet) szabályozza.

A Parkolási rendelet módosítása egy ponton szükségessé vált.
Módosítani szükséges a rendelet mellékletét arra való tekintettel, hogy az igazolás kiadására jogosult
kedvezményezett szervezetek elnevezésében változás állt be, illetve átvezetésre kerültek az új
jelentkezők elnevezései. Továbbá törlésre kerültek azon gazdasági társaságok, melyek a korábbi
módosítás óta megszüntették a megállapodást a kedvezményes igazolás kiadására vonatkozóan. A
Parkolási rendelet 5/C. § (1)-(2) bekezdésével érintett kedvezményezettek körét az előterjesztés 1.
mellékletét képező rendelet-tervezet melléklete tartalmazza.
A Parkolási rendelet módosításának költségvetési vonzata nincsen.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletalkotási javaslat megtárgyalására
és annak elfogadására!
2. D ÖNTÉSI

JAVASLAT

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az I. kerület közterületein
a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011.
(X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletet az
előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Ügyfélszolgálati Irodavezető
3. MELLÉKLETEK

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

1. melléklet
24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadására jogosult kedvezményezett szervezetek:
Arany Hordó Vendéglő Kft. (Arany Hordó Vendéglő)
CBA Budavár Kft. (Vár Bisztró)
Fortuna-Gasztro Kft.
Harlequin Kft. (Pest-Buda Hotel)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Köztársasági Elnöki Hivatal
Magyar Halászbástya Kft. (Halászbástya Étterem)
Magyar Tudományos Akadémia (Vári Vendégházak)
Magyarságkutató Intézet
MNB Ingatlan Kft.
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
Ruszwurm Kft. (Korona Cukrászda)
Ruszwurm Kft. (Ruszwurm Cukrászda)
Szépművészeti Múzeum (Magyar Nemzeti Galéria)
Úri Hotel 39. Ingatlanhasznosító Kft.
V1 Gasztronómia Kft. (Baltazár Étterem)
Várkapitányság Nonprofit Zrt.

2. melléklet
Általános indokolás
A melléklet módosítása a Budavári Önkormányzat és vele szerződést kötő szervezetek listáját
tartalmazza, amely szervezetek áttekinthetősége miatt szükséges azok rendeletben történő naprakész
szerepeltetése.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendelet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható,
az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
Részletes indokolás
1. §-hoz: A rendelet mellékletében a kedvezményezett szervezetek aktualizálásra kerültek.
2. §-hoz: A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak a Budavári
Önkormányzat gazdálkodását illetően pozitív hatása van. Jelentős társadalmi és egyéb gazdasági
hatása nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti és egészségi
következménye nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Jelentősebb adminisztratív hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az igazolás
kiadására jogosultak nyilvántartásának naprakész léte.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

