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Előkészítő: Kosler Zoltán osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2004. december 16-i ülésére
Tárgy: Fizető parkolási rendszer 2005. évi üzleti terve
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2004. novemberi ülésen meghozott döntésünk alapján terjesztem Önök elé a fizető
parkolási rendszer 2005. évi üzleti tervét a mellékelt, a PROBIO RT által kidolgozott három
változatban.
A fizető parkolást szabályozó rendeletet módosítása – döntésünk függvényében - az alábbiak
szerint szükséges :
• Az „A” változat nem jelent változtatást a jelenleg hatályban lévő rendelet
vonatkozásában, amennyiben a Képviselő-testület a 2004-re elfogadott és
alkalmazott működést támogatja. A nyitvatartási idő és a díjak megegyeznek az
ideivel, a Társaság számítása szerint a legkisebb eredményre ez esetben
számíthatunk.
• A „B” változat sem módosítja a parkolók üzemeltetési idejét, a díjfizetésben
viszont változtatást javasol, melynek elfogadása a rendelet módosítását igényli.
A PROBIO RT az elő- és utószezonban mérsékelt (160.- Ft/óra), míg a
főszezonban magasabb (az I. övezetben 240.- Ft/óra) díj alkalmazásával kalkulál.
Így változatlan idejű nyitva tartással a legmagasabb eredmény várható.
• A „C” változat mindkét paraméter jelentős módosulását elemzi. Az üzemelési
idő jelentős csökkenése (májusban és szeptemberben nincs díjfizetési
kötelezettség) mellett magasabb (az I. övezetben 240.- Ft/óra) díj alkalmazásával
számol a Társaság, melynek szintén következménye kell legyen a hatályos
rendelet ennek megfelelő módosítása. Számításaik szerint ebben az esetben
ugyan a legkisebb a bevétel, azonban az eredmény meghaladja az „A” változat
szerinti, változatlan működés eredményét.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést, és annak mellékletét megismerve a határozati javaslatok
valamelyikének elfogadásával hozzák meg döntésüket a fizető parkolási rendszer 2005. évi
üzleti tervéről és működéséről, illetve a döntésük következményeként hagyják jóvá a
módosított rendelet valamelyik változatát.
Balatonfüred, 2004. december 05.

Dr. Bóka István

HATÁROZATI JAVASLAT

…………/ 2004.(XII.16.) Kh.sz. határozat:

„A” változat
Balatonfüred Város Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer 2005. évi üzleti tervéről és
működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A PROBIO RT 2005. évi üzleti tervét az „A” változat szerint elfogadja.
A parkolási rendszer 2005-ben változatlanul a hatályban lévő 6/2004. (II.27.) Kr. számú
Önkormányzati Rendelet alapján működik.

„B” változat
Balatonfüred Város Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer 2005. évi üzleti tervéről és
működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A PROBIO RT 2005. évi üzleti tervét az „B” változat szerint elfogadja.
A 6/2004. (II.27.) Kr. számú Önkormányzati Rendeletet az 1. változat szerint módosítja.

„C” változat
Balatonfüred Város Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer 2005. évi üzleti tervéről és
működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A PROBIO RT 2005. évi üzleti tervét az „C” változat szerint elfogadja.
A 6/2004. (II.27.) Kr. számú Önkormányzati Rendeletet a 2. változat szerint módosítja.

”1” Változat:

BALATOFÜRED VÁROS ÖKORMÁYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉEK
………/2004. (…….) SZÁMÚ REDELETE

a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
6/2004. (II.27.)sz. rendelet módosítására

1.§.

A rendelet 8.§. és 12.§.-ában meghatározott II. számú melléklet helyébe e rendelet
melléklete lép.
2.§.

(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
(2) E rendelet 2005. január 1 napján lép hatályba.

Balatonfüred, 2004. december 16.

…………………………………..…
Dr Bóka István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2004. december ……….

…………………………………..…
Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Melléklet

II. számú melléklet a 6/2004. (II.27.) számú rendelethez.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
(1) Parkolási díjosztályok és díjak:
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell
sorolni.
“A” díjosztály
Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok.
“B” díjosztály
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek.

Maximált díjtételek
Díjövezet

A díjosztály

B díjosztály

160 Ft/óra1, 240 Ft/óra 2
1.200 Ft/óra1 1.400 Ft/óra2
1.400 Ft/nap
6.000 Ft/nap
II.
160 Ft/óra
1.000 Ft/óra
1.000 Ft/nap
4.000 Ft/nap
*Az Eszterházy strandi parkolóban, valamint a „B” díjosztályban jegyautomatás parkolóban
napidíj nincs.
• 1.május 01 – június 30., augusztus 23. –szeptember 30.
• 2 július 01. – augusztus 22.
(2) Éves parkoló bérletek:
• 12.§ (1) szerint a lakossági bérletek ára: 2.300 Ft/év
• 11.§ (2) szerint az előállítási költségtérítés: 500 Ft
• 12.§ (2) szerint a parkoló egyéb bérletek ára:
Megnevezés
I. díjövezet
II. díjövezet
Rendszámra szóló bérlet
17.000 Ft/év
14.000 Ft/év
Átruházható bérlet
28.000 Ft/év
22.500 Ft/év
Rendszámra szóló általános bérlet
25.000 Ft/év
Átruházható általános bérlet
50.000 Ft/év
Cseredíj
500 Ft/alkalom
• 12.§ (4) szerint a parkoló bérleti díja:
- zárszerkezettel ellátott parkolóhely bérleti díja: 45.000 Ft/év
- felfestéssel megjelölt parkolóhely bérleti díja: 35.000 Ft/év
(3) Pótdíjak:
„A” díjosztály „B” díjosztály
13.§ (2) a.)
2.000 Ft
6.000 Ft
13.§ (2) b.)
- ha az érvényesség 1 órán belül jár le:
1.000 Ft
3.000 Ft
- ha az érvénytelenség az 1 órát meghaladta:
2.000 Ft
6.000 Ft
13.§ (2) c.)
1.000 Ft
13.§ (2) d.)
3.000 Ft
8.000 Ft
13.§ (6): A pótdíjfizetési kötelezettség 30 napon túli mulasztása esetén: pótdíj
minden felszólításkor 1.000 Ft-tal emelkedik.
I.*

”2” Változat:

BALATOFÜRED VÁROS ÖKORMÁYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉEK
………/2004. (…….) SZÁMÚ REDELETE

a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
6/2004. (II.27.)sz. rendelet módosítására

1.§.

A rendelet 6.§.-a az alábbiak szerint módosul:
Általános üzemeltetési idők
(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje: június 1. – augusztus 31. között minden nap.
A napi üzemórákat az I. sz. melléklet tartalmazza maximált jelleggel, melyet az üzemeltető
forgalomhoz igazodóan alkalmaz.
2.§.

A rendelet 8.§. és 12.§.-ában meghatározott II. számú melléklet helyébe e rendelet
melléklete lép.

3.§.
(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
(2) E rendelet 2005. január 1 napján lép hatályba.

Balatonfüred, 2004. december 16.

…………………………………..…
Dr Bóka István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2004. december ……….

…………………………………..…
Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Melléklet

II. számú melléklet a 6/2004. (II.27.) számú rendelethez.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
(1) Parkolási díjosztályok és díjak:
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell
sorolni.
“A” díjosztály
Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok.
“B” díjosztály
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek.
Maximált díjtételek
Díjövezet

A díjosztály

B díjosztály

I.*

240 Ft/óra
1.400 Ft/óra
1.400 Ft/nap
6.000 Ft/nap
II.
160 Ft/óra
1.000 Ft/óra
1.000 Ft/nap
4.000 Ft/nap
*Az Eszterházy strandi parkolóban, valamint a „B” díjosztályban jegyautomatás parkolóban
napidíj nincs.
(2) Éves parkoló bérletek:
• 12.§ (1) szerint a lakossági bérletek ára: 2.300 Ft/év
• 11.§ (2) szerint az előállítási költségtérítés: 500 Ft
• 12.§ (2) szerint a parkoló egyéb bérletek ára:
Megnevezés
I. díjövezet
II. díjövezet
Rendszámra szóló bérlet
17.000 Ft/év
14.000 Ft/év
Átruházható bérlet
28.000 Ft/év
22.500 Ft/év
Rendszámra szóló általános bérlet
25.000 Ft/év
Átruházható általános bérlet
50.000 Ft/év
Cseredíj
500 Ft/alkalom
• 12.§ (4) szerint a parkoló bérleti díja:
- zárszerkezettel ellátott parkolóhely bérleti díja: 45.000 Ft/év
- felfestéssel megjelölt parkolóhely bérleti díja: 35.000 Ft/év

(3) Pótdíjak:
„A” díjosztály
2.000 Ft

„B” díjosztály
6.000 Ft

13.§ (2) a.)
13.§ (2) b.)
- ha az érvényesség 1 órán belül jár le:
1.000 Ft
3.000 Ft
- ha az érvénytelenség az 1 órát meghaladta:
2.000 Ft
6.000 Ft
13.§ (2) c.)
1.000 Ft
13.§ (2) d.)
3.000 Ft
8.000 Ft
13.§ (6): A pótdíjfizetési kötelezettség 30 napon túli mulasztása esetén: pótdíj
minden felszólításkor 1.000 Ft-tal emelkedik.

