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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Kísérleti közösségi parkoló szerződés létesítése az Öreg Halász parkolóra
vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Hosszú idő után tulajdonoscsere körvonalazódott az Öreg Halász és annak parkolója kapcsán.
A gazdasági társaság tulajdonosi képviselője, Szűcs László, a nyári áldatlan állapotokat a saját
szemével látva azzal a javaslattal fordul a településhez, hogy a 2021-es évre - 2021. május 1-
től  2021.  szeptember  30-ig  tartóan -  kísérleti szerződés  előkészítésére  tegyen javaslatot,
megoldva ezzel a Központi Strand parkolási problémáját. 

Az elképzelés szerint az önkormányzat a napi strand jegyárhoz kapcsolódó ún. autós jegyet
vezetne be. Az így a pénztártól kapott alkalmi QR kódot az autós kihajtáskor leolvashatja az
elektromos sorompónál, azzal együtt, hogy a befizetés a strand kasszába történik. A rendszer
alkalmazhat bérleti konstrukciót, mely lehet heti, két heti, havi és egész szezonra vonatkozó,
úgyszintén strandpénztári kassza alkalmazásával. 

A  rendszertelepítés  költségét  az  önkormányzat  viseli,  annak  be-  és  kihajtási  adatait  a
tulajdonos és az önkormányzat, mint üzemeltető egységesen megkapja. 

A  keletkezett bevétel  megosztására  a  testület  tenne javaslatot.  Ha az  elfogadható  és  az
ehhez  kapcsolódó  konstrukció  egységesen  átlátható,  akkor  a  szerződés  megkötéshez  a
tulajdonos hozzájárulhat. A munkahelyteremtő és bevételtermelő tevékenység összhangba
hozható az önkormányzat és a lakosság érdekével.

Ezzel egy időben a Honvéd utca, az Árpád utca, Petőfi utca forgalomszabályozása, illetve a
balatonszepezdi  parkolási  övezetek  létrehozása  indokolt,  azzal,  hogy  a  lakosok  ill.
tulajdonosok egy/két gépjárműve ingyenes használja az adott területek parkolóhelyeit. 

Mivel  a  professzionális  forgalomtechnikai  megközelítés  szakít  az  egyhelyben  topogás
logikájával, a cselekvő önkormányzat teljesítménye egy szezon alatt eldönti a próba-projekt
tényleges bevezethetőségét.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Öreg Halász parkolójában
kísérleti parkoló kialakításával egyetért.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a
részletes  konstrukció  és  szerződéstervezet
kidolgozásával.

Határidő: 2021. február 1.
Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2020. szeptember 7.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester


