BALATOFÜRED VÁROS
POLGÁRMESTER

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:
/2007.
Előkészítő: Kosler Zoltán osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2007. december 13-i ülésére

Tárgy: Fizető parkolási rendszer 2007. évi tapasztalatai, a 2008. évi üzleti terv előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a PROBIO ZRT összeállította a városi
fizetőparkolási rendszer 2007. évi működéséről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés
mellékleteként Önök elé terjesztek.
Az anyag részletes elemzést tartalmaz az idei év tapasztalatairól, az elért gazdasági
eredményekről és javaslatot tesz a pénzügyi eredmény felhasználására, valamint a 2008. évi
üzleti terv előkészítésére.
A fizetőparkolási rendszer működéséről készített értékelést megismerve megállapítható, hogy
a tevékenység várható pénzügyi eredménye jelentősen felülmúlja a tervezettet.
Javaslom, hogy parkolási rendszer 2007. évi működéséről készült beszámolót fogadjuk el és
hagyjuk jóvá a képződött eredmény (várhatóan 10.853.398.- Ft + az értékcsökkenésből el nem
számolható, még kimunkálás alatt lévő összeg) beruházási célú felhasználását az alábbiak
szerint:
- PDA ellenőrzési rendszer bevezetése
- a nagyforgalmú Zákonyi utcai parkolóba + 1 db jegyautomata telepítése
- a Kisfaludy strand parkolójában a burkolati jelek felújító festése
- a Borsos M. utcai parkoló szakaszos felújítása
Az üzemeltető a jövő évi üzleti terv összeállításánál a fizetőparkolás forgalomszabályozó
funkciójának erősítését tartja fő szempontnak. Támogatásra javaslom, hogy a Blaha és
Kisfaludy utcákban a főszezonban emelkedjen a díjtétel, így várhatóan tovább csökkenthető a
reformkori városrész forgalmi terhelése. Szezonon kívüli időszakban sem ezen a területen,
sem más utcákban nem támogatható a díjemelés.
Az elő- és utószezonban jelentősen megnőtt az idegenforgalom, melyet a továbbiakban is
erősíteni kell, ezért a fizetőidőszak kiterjesztése a májusi és szeptemberi hónapokban
ellentétes a város érdekeivel.
Az autóbusz-tarifa, a lakossági bérlet 2007.évi árszinten tartását támogatásra javaslom.
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A rendezvényeink során felmerülő parkolási igények kezelésére tett üzemeltetői javaslat a
rendeletmódosítás során kezelhető, várhatóan megoldást nyújt az eddig felmerült
problémákra.
A fizetőparkolási rendszer eredményének növelése érdekében nem támogatom, hogy a
szolgáltató az értékcsökkenést elszámolja, továbbá javaslom, hogy a társüzemi szolgáltatások
díjtételei a 2006. évi árszinthez viszonyítva max. 3 %-kal emelkedjenek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést, s annak mellékletét megismerve a határozati javaslat
elfogadásával hozzák meg döntésüket.

Balatonfüred, 2007. december 07.

Dr. Bóka István
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HATÁROZATI JAVASLAT

................. /2007. (XII.13.) Kh. sz. határozat:

Balatonfüred Város Képviselő-testülete a PROBIO ZRt 2007. évi városi fizető parkolási
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A várható számviteli eredmény 10.853.398.- Ft
+ az értékcsökkenésből el nem számolható, még kimunkálás alatt lévő összeg), melyet a
Társaság beruházásra fordíthat.
Utasítja a PROBIO ZRT-t , hogy az alábbiak figyelembe vételével készítse el a 2008. évi
üzleti tervét és terjessze a Képviselő-testület elé:
• A 2007. évi eredmény beruházási célú felhasználásával az alábbi fejlesztéseket kell
megvalósítani:
- PDA ellenőrzési rendszer bevezetése
- a nagyforgalmú Zákonyi utcai parkolóba + 1 db jegyautomata telepítése
- a Kisfaludy strand parkolójában a burkolati jelek felújító festése
- a Borsos M. utcai parkoló szakaszos felújítása
• A Blaha és Kisfaludy utcákban a főszezonban alkalmazható díjtétel 500,- Ft/hóra,
egyéb parkolókban a díjtétel nem emelkedhet
• A díjfizetési időszak nem változhat
• A 2007. évi működés során az értékcsökkenés nem számolható el, a társüzemi
szolgáltatási díjak max. 3 %-kal emelkedhet

Határidő:
Felelős:

2008. januári ülés
Somogyi László vezérigazgató

