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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, illetve korrekciója több ponton is szükségessé vált.
Egyrészt módosítani szükséges a rendelet mellékletét arra való tekintettel, hogy az igazolás
kiadására jogosult kedvezményezett szervezetek köre módosult. A Parkolási rendelet 5/C. §

(1)-(2) bekezdésével érintett kedvezményezettek körét az előterjesztés 1. mellékletét képező
rendelet-tervezet melléklete tartalmazza.
Másrészt - tekintettel arra, hogy - a 20/2016. (XI.24.) önk. rendelettel megállapított, 2016.
november 25-től hatályos szabályozással érintett, KÖZOP pályázatból megvalósult
töltőállomásnak a Budavári Önkormányzat által történő fenntartási ideje öt évre szólt, amely
időszak 2021. nyarán lejárt, ezáltal a Parkolási rendelet ezt szabályozó 5/B. § (3) - (4)
szakaszainak hatályon kívül helyezése is lehetővé vált.
Mivel azonban a 2000 forint összegű töltőkártyára vonatkozó rendelkezések egy, a Budavári
Önkormányzat által biztosított kedvezményt érintenek és a veszélyhelyzet ideje alatt,
Magyarország
Kormányának
döntése
értelmében
„a
koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről”
szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat a
hivatkozott rendelet „hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be,
2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem
terjeszthet ki", ezért a Parkolási rendelet vonatkozó 5/B. § (3) - (4) bekezdésének hatályon kívül
történő helyezése 2022. január 1-vel lehetséges.
A kiadott elektromos töltőkártyák 2021. december 31-ig érvényesek.
Rendezni szükséges továbbá az I. és II. kerület vonatkozásában a kerülethatáron jelentkező
„átparkolás" kérdéskörét is, ami évek óta problémát jelent az önkormányzatok számára.
Az átparkolás kérdéskörét azonos díjtétel esetén a Budapest Főváros Közgyűlésének 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.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Fővárosi parkolási rendelet)
szabályozza, amely rendelet 48. § (3a) értelmében:
„Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi
önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat
vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig
várakozik és
a) a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben
elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy
b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat
területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el."
Az I. és II. kerület határain a két kerület várakozásai díjtételei azonosak, a díjfizetés kölcsönös
elfogadásán túl azonban a várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadása nincs már
szabályozva.
A várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadását a Budavári Önkormányzat Parkolási
rendeletében is rögzíteni szükséges, mindemellett erre vonatkozóan a Budavári Önkormányzat
az érintett szomszédos kerülettel együttműködési megállapodást köt.
Szükséges még egy korrekció is a rendeletben. Tekintettel arra, hogy a Parkolási rendelet
bevezető része a Képviselő-testület 11/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete alapján módosult,
törlésre került a Budapest Főváros Közgyűlésének 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.) önkormányzati
rendelet megnevezése, miközben a Parkolási rendelet több része R-ként hivatkozik rá, de nem

egyértelmű, hogy az „R" betű a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendeletét jelöli. Az
egyértelműsítés miatt szükséges az első hivatkozásnál a rendelet teljes címét beírni.
Kérem a Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) 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 .../2021.
(...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői referatúra
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../202L (....) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros I. kerület és az érintett határos kerületek közötti átparkolás kérdését
érintő megállapodásról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a parkolási rendelet módosítását követően az átparkolást érintően a
szomszédos kerületekkel megállapodást kössön.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői referatúra

3. Mellékletek

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

1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) 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 d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. 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 „Behajtási,
behajtási-várakozási és várakozási hozzájárulások" alcíme a következő 5/D. §-sal egészül ki:
„5/D. §
A szomszédos önkormányzatok által kiadott lakossági, egészségügyi, gazdálkodói várakozási
hozzájárulások elfogadásának (átparkolás) feltétele, hogy a kerület határon található
mobilparkolási zónákon belüli címre kiadott, érvényes lakossági, egészségügyi és gazdálkodói
várakozási hozzájárulások megfelelnek az R. 48. § (3a) bekezdésében szereplő díjövezetre
vonatkozó feltételeknek is."
2. §
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.
3. §
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „R-ben"
szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közgyűlésének 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.) önkormányzati
rendeletben (a továbbiakban: R.)" szöveg lép.
4. §
Hatályát veszti az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási
hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelet 5/B. §
(3) és (4) bekezdése.

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 4. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jegyzőt helyettesítő aljegyző

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

A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadásárajogosult kedvezményezett szervezetek:

Mellow Mood Hungary Kft. (Buda Castle Fashion Hotel)
Magyar 21 Vendéglő (Fortuna u. 21.)
Alabárdos Étterem Kft. (Országház u. 2)
Arany Hordó Étterem (Tárnok u. 16.)
Baltazár Étterem (Országház u. 31.)
Fekete Holló Étterem (Országház u. 10.)
Halászbástya Étterem (Halászbástya-Északi Híradástorony)
Jamie's Italian (Szentháromság tér 9-11)
Korona Cukrászda (Dísz tér 16.)
Köztársasági Elnöki Hivatal (Szent György tér 1-2)
Le Pierrot Étterem (Fortuna u. 14.)
Magyar Nemzeti Galéria (Szent György tér 2.)
Mézeskalács Kávézó (Országház u. 8.)
MTA Vendégház (Országház u. 21.)
Ősbudavár Pizzéria (Országház u. 10.)
Pest-Buda Bisztró és Vendégház (Fortuna u. 3.)
Szent György Fogadó (Fortuna u. 4.)
Vár Bisztró (Dísz tér 8.)
Zenetudományi Intézet (Táncsics M. u. 7.)
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Ybl Miklós tér 6.)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Szudáni Köztársaság Budapesti Nagykövetségének Kereskedelmi Képviselete
Magyarságkutató Intézet (Úri u. 54-56.)
Pallas Athéné Domus Sapientina Alapítvány (Úri u. 21.)
Ruszwurm Kft. - Ruszwurm Cukrászda (Szentháromság u. 7.)
Várkapitányság
Cartour Europe Kft. (Országház u. 21.)
MNB Ingatlan Kft. (Úri u. 21.)

2. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak a Budavári
Önkormányzat gazdálkodását illetően pozitív hatása van. Az átparkolás kérdésének rendezése
a lakosság érdekeit szolgálja. 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: A
rendeletmódosítás elmaradása jelentős többletkiadást jelent a Budavári Önkormányzat
számára.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

3. melléklet
Általános indokolás
A rendeletmódosítás révén egyrészt lehetőség nyílik arra, hogy az elektromos töltőállomás
üzemeltetése a jövőben gazdaságosabb legyen.
A melléklet módosítása pedig a Budavári Önkormányzat és vele szerződést kötő szervezetek
listáját tartalmazza, amely szervezetek áttekinthetősége miatt szükséges azok rendeletben
történő naprakész szerepeltetése. Az átparkolás kérdésének rendezése a lakosság érdekeit
szolgálja.
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
Indokolás az 1. §-hoz: A kerülethatárokon tapasztalható „átparkolás" kérdését rendezi.
Indokolás a 2. §-hoz: A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadására jogosult
kedvezményezett szervezetek aktuális, frissített listáját tartalmazza.
Indokolás a 3. §-hoz: Egyértelműsít arra vonatkozóan, hogy a Parkolási rendeletben szereplő
„R." betű a Budapest Főváros Közgyűlésének 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.) önkormányzati rendeletet jelöli.
Indokolás a 4. §-hoz: A rendeletmódosítás révén lehetőség nyílik arra, hogy az elektromos
töltőállomás üzemeltetése a jövőben gazdaságosabb legyen.
Indokolás a 5. §-hoz: A rendelet hatálybalépésének dátumát szabályozza.

