Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. december 12-i ülésére
a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések felülvizsgálatáról és a
Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli meghallgatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról értesülhetettek a sajtóból, találkoztunk azzal a gyakorlattal, hogy a Budai Várban
működő több vendéglátóipari egység, szálloda és más gazdálkodó szervezetek egyedi
szerződés alapján kiemelten kedvezményes parkolási lehetőségekkel tudtak élni.
A szerződések lényege az volt, hogy az Önkormányzat cége, a Budavári Kapu Kft. által adott
kódolóval akár 3 órás időtartamra 1 Ft / perc díjért (3 óra esetén 180 Ft!), hosszabb
tartózkodás esetén (rendezvény, szállás) pedig napi mindössze négy vonaljegy árának
másfélszereséért (2100 Ft-ért!) parkolhat a szállodába vagy étterembe érkező vendég. Ezt a
díjat az étterem / szálloda üzemeltető választása alapján a vendég vagy maga az üzemeltető
is fizetheti.
Ez a megközelítés szöges ellentétben van azzal a törekvéssel, hogy a Várat élhető, sétálható
területté tegyük és amennyire lehet, gátat szabjunk a minden elérhető felületen parkoló
autóáradatnak és legalább a Várban életvitelszerűen élőknek is megadjuk az esélyt, hogy a
Várban tehessék le az autójukat. Nyilvánvaló, hogy a vári vendéglátóhelyek és szállodák
vendégei döntő többségének nem okozna nehézséget taxival megközelíteni a
vendéglátóhelyet vagy akár az autójukat máshol letenni és tömegközlekedni vagy odasétálni
- mint ahogy ezt sokan meg is teszik. Napnál világosabb, hogy ezek a szerződések a néhány
kivételezett vendég kényelmét szolgálják.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a
Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjét, soron kívül beszámoló készítésére kötelezi és egyben
a soron következő testületi ülésre meghívja. A beszámolóban a Képviselő-testület a
következő adatokat várja:
a. A Budavári Kapu Kft. működésének rövid ismertetése
b. Beszámoló a Budavári Kapu Kft. gazdalkodásának 2019. évi állásáról, különös
tekintettel a 2019. március 28-ai testületi ülésen elfogadott üzleti terv
teljesítéséről, ennek körében:
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i. az árbevételek részletezése és azok forrásának pontos megjelölése, a
tényadatok összehasonlítása az üzleti tervvel
ii. a költséggazdálkodás részletes ismertetése (anyag- és bérjellegű
ráfordítások, létszám, tárgyi eszközök)
c.

A jelenlegi szerződések száma, a szerződések alapján kihelyezett kódolók
száma, a kódolók igénybevétele (kódolóra eső árbevétel) üzemeltetők szerinti
bontásban

d. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019-és szerződésük alapján 2020
évre a szerződést meghosszabbították.
e. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019. december 2-ai határnapot a
szerződés meghosszabbítására elmulasztották.
határidő: a testületi ülésen - a feladat végrehajtásának határideje: következő testületi
ülés időpontja
felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület kötelezi a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjét, hogy
a fenti d) pont szerint meghatározott partnerek szerződéseit a szerződésre irányadó
határnapra (30 vagy 90 nap) mondja fel, és velük új szerződés kötését kezdeményezze,
amelyben a mintaszerződés 3. b) pontjában foglalt parkolási díjakat a 30/2010. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendelet szerint határozza meg.
határidő: 2019. december 31.
felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kötelezze a Budavári Kapu Kft.
ügyvezetőjét, hogy az 1. e) pont szerint meghatározott partnereket haladéktalanul
értesítse, hogy nyilatkozat hiányában a Budavári Kapu Kft. a parkolási szerződésüket
2019. december 31-ig tekinti érvényben lévőnek, ezt követően csak a 2-es pontban
részletezett új szerződési feltételek elfogadása mellett köthetők újra a szerződések.
Hívja fel egyúttal minden üzemeltető figyelmét, hogy új szerződés hiányában a
Budavári Kapu Kft. köteles visszavenni minden szerződéssel nem rendelkező kódolót a
mintaszerződés 2. pontjával összhangban.
határidő: 2019. december 31.
felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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