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Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakulása óta kiemelt
területként kezeli a település idegenforgalmi helyzetét és az abban rejlő további lehetőségeket.
Ezzel összhangban döntött úgy a testület, hogy 2017. nyarán új szolgáltatás indít a településen
az önkormányzat szervezésében, személyszállítási szolgáltatás. A szolgáltatást az
önkormányzat egy bérelt elektromos kisautóbusszal kívánja megoldani meg.
Az önkormányzat célkitűzési fenti feladattal összhangban:
1. A személygépkocsi forgalom csökkentése a strandszezonban
2. A strandok látogatottságának növelése az oda-és visszajutás kényelmének fokozásával.
3. A parkolási helyzet javítása a főszezonban.
4. Balatonakarattya vonzerejének növelése az útvonalba eső látványosságok bemutatásával.
5. Az esetleges reklámlehetőségek kihasználása.
6. Nullszaldós , vagy nyereséges üzemeltetés megvalósítása már az első évben.
A fentiekre való tekintettel az alábbi Szabályzat elfogadásáról kérem, hogy a Képviselőtestület döntsön.
Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Tervezet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat
szabályzata a
Személyszállítási szolgáltatás nyújtásának feltételiről
ELŐSZÓ
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakulása óta kiemelt területként
kezeli a település idegenforgalmi helyzetét és az abban rejlő további lehetőségeket.
Ezzel összhangban döntött úgy a testület, hogy 2017. nyarán új szolgáltatás indít a településen az
önkormányzat szervezésében, személyszállítási szolgáltatás. A szolgáltatást az önkormányzat egy
bérelt elektromos kisautóbusszal kívánja megoldani meg.
Az önkormányzat célkitűzési fenti feladattal összhangban:
1. A személygépkocsi forgalom csökkentése a strandszezonban

2. A strandok látogatottságának növelése az oda-és visszajutás kényelmének fokozásával.
3. A parkolási helyzet javítása a főszezonban.
4. Balatonakarattya vonzerejének növelése az útvonalba eső látványosságok bemutatásával.
5. Az esetleges reklámlehetőségek kihasználása.
6. Nullszaldós , vagy nyereséges üzemeltetés megvalósítása már az első évben.
I.
A szabályzat hatálya
A szabályzat Balatonakarattya Község Önkormányzatára terjed ki.
II.
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy előírásaival biztosítsa, Balatonakarattya Község Önkormányzat
személyszállítási szolgáltatásának szabályszerűségét. Tovább biztosítsa, hogy a szolgáltatás
nyújtásában részt vevők ismerjék meg pontos feladat és hatáskörüket, a szolgáltatás megfeleljen a
törvényi és önkormányzati előírásoknak.
III.
A szabályzat tartalma
E szabályzat tartalmazza a gépjármű üzemeltetésének kereteit, és rögzíti az egyes feladatokat annak
érdekében, hogy a szolgáltatás szabályosan és minél magasabb színvonalon tudjon működni.
A szabályzat tartalmazza:
-

A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjármű üzemeltetésének szabályai
A személyszállítási szolgáltatás formáit
A személyszállítási szolgáltatás menetrendjét, útvonalát és menetidejét
A szolgáltatás díjszabását
Az utazás feltételeit
A gépjármű vezetőjére vonatkozó előírásokat
A kapott árbevétel elszámolásának rendjét

1.) A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjármű üzemeltetésének szabályai:
Az önkormányzat a személyszállítási szolgáltatást bérelt gépjárművel kívánja megoldani. A bérlés
időtartama csak azon időszakra szólna, amikor ténylegesen szolgáltatás nyújtásra kerül sor.
A gépjármű megfelelő műszaki állapotért a bérbeadó felel, azonban ezt az önkormányzat részéről az
arra kijelölt dolgozó köteles ellenőrizni.
A gépjármű tárolására kijelölt hely: 8172 Balatonakarattya Iskola u. 7.
A gépjárművet a gépjármű vezetője minden nap köteles a kijelölt helyről indítani, illetve a nap végén
ide visszaparkolni.

2.) A szolgáltatás formái:

A gépjármű 2 formában nyújt szolgáltatást:
1.) Menetrendszerűen, előre meghatározott időpontban és helyszíneken, főként a strandok.
2.) Eseti és egyéni igények alapján a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy által teljesít
személyszállítást
A Képviselő-testület kiemelt célja személygépkocsi forgalom csökkentése, a strandok parkolási
helyzetének javítása, így a menetrendszerű közlekedést elsődleges prioritásként jelöli meg. Az eseti és
egyéni jelleggel igénybe vett szolgáltatások nem mehetnek a menetrend szerinti szolgáltatások
rovására.
A szolgáltatást előreláthatóan a strandszezonban, nyári hónapokban kívánja üzemeltetni az
önkormányzat, de amennyiben indokolt az ezen kívüli időszakban is közlekedhet a jármű.
3.a.) Menetrend:
Hétköznapokon (hétfőtől-péntekig) 15.00-20.00 menetrendszerűen ingázó jelleggel működik a
Bercsényi strand és a Napfény parkoló útvonalon
Hétvégente és ünnepnapokon 8.00-10.00 és 15.00-20.00 menetrendszerűen ingázó jelleggel működik
a Bercsényi strand és a Napfény parkoló útvonalon
Azon időszakban, amikor különféle rendezvények kerülnek megtartásra a településen, a kisbusz a
menetrend szerinti szállítással segítheti az ide látogatok partra történő le- illetve feljutását.
3.b.) Útvonal:
indul: Bercsényi strand parkoló. Igény szerint Lido strand és Gumirádli strand
érkezik: Napfény parkoló
3.c.) Menetidő:
Az előzetes tapasztalatok és kalkulációk alapján a Bercsényi strand és a Napfény parkoló közti teljes
menetidő (beszállás-közlekedés-leszállás) 10-15 perc. Eszerint az óránkénti irányadó fordulók száma:
3 forduló/óra
A menetrend szerinti menetidőn kívül telefonon, vagy személyes megrendelés alapján a község
területén személyszállítási szolgáltatást teljesíthet. A szolgáltatás nyújtásakor kiemelten kell kezelni az
alábbi helyszíneket:
-

Orvosi rendelők
Vasút- illetve buszállomások
A településen található idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatóinak telephelyeit

4.) Jegyváltás, díjszabás:
A menetjegy váltása a jármű vezetőjénél, vagy annak megbízottjánál személyesen vásárolható. A
menetjegy egyszeri utazásra jogosít.
Díjszabás:
Menetrendszerinti strandjárat: 200 Ft/fő
Egyéb fuvarozás esetén: 1.400 Ft/fuvar

5.) Utazási feltételek:
1.A szerelvényen mindenki saját felelősségére utazik.
2.10 éven aluli gyermekek csak szülői, vagy nevelői felügyelet mellett utazhatnak.
3.Fegyelmezetlenség, vagy szabálytalanság esetén a vezetőnek jogában áll a vétkes utasok leszállítása,
esetleg rendőri/ polgárőri intézkedés kérése a helyszínen.
6.) Gépjármű vezetőre vonatkozó előírások:
A gépjármű vezetőnek rendelkeznie kell a jármű vezetéséhez szükséges engedéllyel. Ezt az
önkormányzat részéről köteles a belépéskor köteles ellenőrizni. A gépjármű vezetője továbbás köteles
megismerni és betartani az e szabályzatban foglaltakat.
Menetjegyek kiadása és elszámolás:
A gépjármű vezető köteles az utazást igénybe kívánok részére a menetdíj váltásával egyidőben, a
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban nyugtát kiállítani. Azok az utazók, akik számlát kérnek a
szolgáltatásról, a számlát a gépjármű vezetője állítja ki.
A beszedett menetjegyek árát a gépjármű vezetője köteles a járművön elkülönítetten, biztonságban
tartani. Az adott napi jegyárakból származó bevételt, a tárgynapot követő napon 10.00 óráig az
önkormányzat pénztárában le kell adnia. A hétvégén és ünnepnapokon az elszámolás a következő
munkanapon történik. A leadáskor a sofőr elszámol a kapott bevétellel, a kiadott nyugtákkal és
számlákkal. Az elszámolást e szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell teljesíteni.
IV.
Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2017. június 23-án lép hatályba.

1. sz. melléklet: A beszedett térítési díjak elszámolására alkalmazott nyomtatvány.
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2. sz. melléklet: A beszedett térítési díjak elszámolására alkalmazott nyomtatvány.
Megismerési nyilatkozat
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Balatonakarattya Község Önkormányzat személyszállítási
szolgáltatás nyújtásának tartalmazó szabályzatának tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk
vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás lényegét
az érintettek valóban elsajátították-e.
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a
megismerési nyilatkozatot minden szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg kell
ismételni.
A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét igazoljuk:
Feladat,
Név

Dátum
hatáskör

Aláírás

