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Tárgy: A STRANDÜZEMELTETÉS 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA.  
 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Vági Gyula strandvezető és Molnár Róbert gazd. tanácsos 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Beszámoló a strandüzemeltetés 2020.évi tapasztalatairól 

2020-as nyarunk indulását a vírushelyzet és a kedvezőtlen időjárás határozta meg. Új 

vizesblokkal és főbejárattal vártuk a Bercsényi strandra látogatókat, aminek meg is volt a 

pozitív visszhangja. Július közepétől fokozatosan nőtt a forgalom és még a strandi 

jegyáremeléseket figyelembe véve is rekordbevételeink voltak. Műszaki és üzemeltetési 

oldalról sok megpróbáltatás ért minket a Bercsényin: a strandi áramhálózat, az új vizesblokk és 

a játszótér folyamatos odafigyelést és karbantartást igényelt. 

Mindezek ellenére folyamatosan fejlődtek strandjaink új öltözőkkel, információs táblákkal és 

vízi bejárókkal. 

A strandi dolgozók bérköltségét alacsonyan tudtuk tartani egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében, sőt, a vízimentő szolgálatot is kedvezőbb napidíjakkal tudtuk igénybe venni, ami az 

egész nyárra vetítve hatalmas megtakarítás.  

A bankkártyás fizetési lehetőség népszerű volt, ugyanakkor problémás is a folytonos 

csatlakozási idők, a vendégek variálása vagy a pénztáros félreütése miatt. 

Műszaki szempontból sok feladatunk lesz, ha kiegyensúlyozott, biztonságos és stabil üzemelést 

szeretnénk elérni a strandokon. A Bercsényin strandon már folyamatban van a csoportos 

mérőhely kialakítása, amivel az áramhálózat kapacitása elegendő lesz. Nagy figyelmet kell 

fordítani a játszóterekre és azok karbantartására, felülvizsgálatára, mivel egy esetleges baleset 

komoly következményekkel járhat. Kiemelném még a parkolást is, mint a strandi tumultus 

egyik gyenge pontját. Erre megoldás lehet az Aligai út szélesítése, rendszerint ott állt be 

forgalmi káosz.  

Az eladott jegyek száma csökkent, ami a kistérségi strandok mérlegét tekintve nem egyedi, 

azonban bevételünk nőtt. 

Jelenleg is dolgozunk a strandokon még fennálló igények, hiányosságok, lehetőségek 

felmérésén és kivitelezésén a Kisfaludy 2030 negyedik ütemének keretében.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását. 

 

Tisztelettel: 

 

        Matolcsy Gyöngyi 

            polgármester 


