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13.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Platán strand és a Platán strand előtti parkolóhelyek használata ingyenes. Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében felmerült az egyes szolgáltatások fizetőssé tételének gondolata. A „Multifunkciós sport és szabadidőtér építése és Gyerekfoglalkoztató kialakítása tárgyú” DDOP-4.1.1/A-09-2f-2011-0003 jelű pályázatunkban a Platán strandot ingyenesen használható szabad strandként jelöltük, ezért
a pályázati projekt pénzügyi számításaiban a strand használatával kapcsolatos bevételekkel nem számoltunk.
A pályázati projekt fenntartási időszaka 2019. június 3-án jár le.
A strand előtt a Platán soron és a Parti sétányon meglévő parkolókkal kapcsolatban
azonban nem ismerünk olyan okot, ami akadályozná a fizetős parkolóként való kijelölésüket.
Mindkét utcában korábban is működött már fizetős parkoló. A korábbi tapasztalatok
alapján a fizető parkoló üzemeltetése a két utcában 6 db parkoló automatával
megoldható.
További két parkoló automatára lesz szükség a feltöltött terület nyugati részén tervezett pályázati projekt keretében kialakítandó új 60 férőhelyes parkoló üzemeltetéséhez.
Ezzel együtt a meglévő és ezután kialakítandó parkolóhelyek üzemeltetéséhez
szükséges parkoló órák száma: 8 db.
A szükséges 8 db parkoló órát új parkoló órák beszerzésével javasoljuk biztosítani.
A 8 db új parkoló óra beszerzésének bruttó költsége:

14 millió Ft

A parkolók üzemeltetésének költségei:
−

2 fő parkoló őr foglalkoztatása 4 hónapra

2,5 millió Ft

−

Karbantartás

1,5 millió Ft

Összesen:

4,0 millió Ft

Az új parkoló órák beszerzésének költsége eléri a közbeszerzési értékhatárt. Emiatt
az órák beszerzését megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

(Az új parkoló órák beszerzésére és a meglévő parkoló órák felújítására kapott
ajánlatok külön előterjesztés mellékletében kerültek ismertetésre.)
A meglévő 6 db parkoló óra felújításának várható költsége a kapott árajánlat szerin: 4.608.911 Ft + Áfa. A meglévő parkoló órák felújításának költsége nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt. Ezek felújítására közbeszerzési eljárás lefolytatása nem
kötelező, de 3 árajánlatot be kell szerezni a felújításra.
A Platán soron és a Parti sétányon meglévő parkolók (270 db) fizetős parkolóként
való üzemeltetéséből várható éves árbevétel 200 Ft /óra parkolási díjjal, és a 50
napos szezonnal és napi 8 órás kihasználtsággal számítva: ~ 22 millió Ft/szezon.
A várható nyereség a fizető parkolás bevezetésének, illetve a parkoló órák beszerzésének évében: 18 millió Ft/szezon.
A Parti sétányon új, kiépített parkoló helyek létesítését pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani. Az új, pályázati támogatással létesítendő parkolók területére
eső parkoló órák beszerzése (3 db) a pályázat költségei között tervezhető.
A parkolók fizetőssé tételét és az ehhez szükséges eszközök beszerzését 2018. évtől javasolom. A fizetős parkolók létesítéséhez szükséges beszerzéseket az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében javasolom szerepeltetni.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a elhatározza,
hogy a Platán soron és a Parti sétányon
1.

fizető parkoló övezetet alakít ki.

2.

a parkolókat 2018. évtől a május 15-től szeptember 15-ig tartó időszakban kell fizető parkolóként üzemeltetni.

3.

létesítendő fizető parkoló üzemeltetéséhez a Képviselő-testület 8 db
új parkoló órát kíván beszerezni.

4.

telepítendő parkoló órák beszerzésének és a fizető parkolók üzemeltetésének költségét a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

5.

A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a parkoló órák beszerzéséhez szükséges közbeszerzést készítse elő.

6.
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