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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020. (11.20.) és 12/2021.
(VI.24.)

önkormányzati

nyitvatartásáról és a
veszélyhelyzettel

határozatában

döntött

a

Halászbástya

belépőjegyek áráról, valamint a

összefüggő

átmeneti

szabályokról

felső

kilátóterasz

kedvezményezettek köréről. A

szóló

2021.

évi

XCIX.

törvény

(továbbiakban: 2021. évi XCIX. törvény) 147. §-ában előírtakra figyelemmel a díjtételekről, a
kedvezményekről és a kedvezményezettek köréről nem kell döntést hozni, tekintettel arra. hogy
a

koronavírus-világjárvány

nemzetgazdaságot

érintő

hatásának enyhítése

érdekében

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) hatályba lépésekor a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak erre a
szolgáltatásra volt érvényben lévő díja, és a 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése

értelmében a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30.
napjáig a helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével
működő

gazdasági

társaság

által

nyújtott

szolgáltatásért,

végzett

tevékenységéért

megállapított díj. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj. illetve
egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint
az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon
hatályos és alkalmazandó mértéke.
A 12/2021. (VI.24.) önkormányzati határozatában foglalt nyitvatartási időről szóló döntés
2021. december 23. napjáig érvényes, ezért a Halászbástya felső kilátóterasza nyitvatartásról
szükséges döntést hoznia a t. Képviselő-testületnek.
A korábbi évekhez hasonlóan, illetve a 2020. évi döntéshez igazodóan a Halászbástya felső
kilátóterasz nyitvatartási ideje 2022. március 16-ai kezdődő hatállyal minden évben március
16-tól december 23-ig tartó időszakban 9.00 órától 19 óráig tart.
Tájékoztatom

a

Tisztelt

Képviselő-testületet,

hogy a

Halászbástya

felső

kilátóterasz

beléptetésével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, a beléptető rendszerének üzemeltetését
és az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységeket a Budavári Kapu Kft. látja el. A Budavári Kapu
Kft. által a 2021. évben tejesített üzemeltetési feladatok alapján megállapítható, hogy a 2021.
évben a Halászbástya felső kilátóterasz 2021. július 1-től érvényben lévő nyitva tartása miatt
a díjfizetésből származó bevételek 2021. november 30-ig 29 806 228 Ft összeget tettek ki,
amihez képest a jelen előterjesztés szerinti nyitvatartási idő nagyobb mértékű bevételt fog
várhatóan realizálni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46.§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási rendjéről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2021. (VI. 24.)
önkormányzati határozatát a Halászbástya felső kiállítóterasz nyitvatartási idejét érintően az
alábbiak szerint módosítja :
„A nyitvatartási idő folyamatos működéssel
2022. március 16-i kezdő időponttól évente március 16-tól december 23-ig. minden nap 9
órától 19 óráig tart."

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Budavári Kapu Kft.
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