
ATI-Szi get lpari Park Mfi kddtet6si Szab6lyzata

Az ATI-Sziget lpari Parkot az AT|-sziget lpari Szolgaftat6 Kozpont Kft. (2313
Szigetszentmikl6s, Cg: 13-09-091769) Uzemelteti. Az ATI-Sziget Kft. az ATI-Sziget
lpari Parkban tevekenyked6 vallalkozasok eredm6nyes milkod6senek elosegitese
6rdek6ben az alabbiakban felsorolt szolgaftatesokat v6gzi.

A szolgaftatesok ny0jtasa soren felmerulo kolts6gekhez az lpari Parkban
tevekenykedo vellalkozasok - ingatlantulajdonosok, b6rl6k - kotelesek h ozzdleu'J]'i.
A hozzajArules m6rt6ket az ATI-Sziget Kft. a tulajdonolt, vagy berelt 6pulet
alapterulete alapjen haletozza meg. A meghaterozott Osszeget a vallalkozasokkal
kotott szerz6d6sben leirt feltetelekkel teriiletfenntadasi dijkeftszemlezza.

Terii letfen nta rt6si dij6rt nytitott szolgaltatasok:

1. Portaszolg6lat es bel6ptet6s

1. sz. porta: nyitva tartas 5.00 - 23.00 6r6ig.
Gyalogos, kerekpar, motorker6kpar 6s szem6lyg6pkocsi bel6ptet6s
a szem6vgepkocsik rendszamanak, valamint a ki- 6s bel6p6si
id6pontjanak rdgzit6s6vel.
2. sz. porta: nyitva tart6s 5.00 - 23.00 6raig.
Gyalogos bel6ptet6s.
3. sz. porta: folyamatos 24 6r6s nyitva tadas.
Gyalogos, ker6kpar, motorkerekp6r, szemelyg6pkocsi 6s
tehergepkocsi bel6ptet6s a szem6ly- 6s tehergepkocsik
rendszamenak, valamint ki- 6s bel6p6si id6pontjAnak rdgzit6sevel.

2. Terirletfelugyelet

Az ATI-Sziget Kft. 24 6"61s jeftrczolgalat m0kOdtet az lpari Park teriilet6nek 6rz6se
es az illet6ktelen bent tart6zkod6k kisz(r6se celj6b6l.
Az ingatlantulajdonosok 6s a b6rl6k gepeik, jermtueik, eszkdzeik, 6puleteik,
berlemenyeik 6rz6serdl sajat koltsegUkre es felel6ssegUkre gondoskodnak.

3. Utak 6s jArd6k tisztantart6sa, kozvilagitas

Az lpari Parkban talAlhat6 utak 6s jArdek az ATI-Sziget Kft. tulajdon6t k6pez6
mag6nutak. Az ATI-Sziget Kft. folyamatosan v6gzi az utak 6s jardak takaritasat,
tisAentartasat, t6li id6szakban h6- 6s sikossAgmentesites6t, biztosltja az utak 6s
jardek kdzvilagites6t.



Az utak, jard6k es a hozzetafioz6 mftergyak karbantartesa, javit6sa, feftljitAsa
nem tartozik a teruletfenntart6si dijban foglalt szolgaltatasok kor6be. Az ilyen
munkak koltsegeihez az {thaszn6l6k kUlon megallapodasban rdgzitett aranyban
kdtelesek hozziijarulni.

4. Zdld teriiletek gondozasa

Az ATI-Sziget Kft. folyamatosan tisa6n tartja 6s gondozza a fi.ives teriileteket,
s0v6nyeket, a baleselveszelyesse velt fakat kezeli.

5. M0szaki iigyelet

Az ATI-Sziget Kft. folyamatosan 24 6r6s m(szaki ugyeletet
iigyeletet tart az lpari Parkban tevekenykedo v6llalkozasok
fOldgaz, vizelalj rendszereiben bekOvetkezett
megsz0ntet6s6re, balesetuesz6ly elharitesara.

Egy6b - kiil6n t6rites ellen6ben nyojtott - szolgaltatisok:

Az ATI-Sziget Kft. az lpari Parkba telepult vallalkozasoknak a velijk megkdtdtt
Altal6nos Szolg6ltatasi Szerz6d6s 6s mel16kletei szerint terites elleneben kdzm0,
energia 6s informatikai szolgaftatasokat biztosit.

Kaizleked6s, parkolas:

Az ATI-Sziget lpari Parkban tev6kenyked6 v6llalkozesok kOtelesek betartani 6s
alkalmazottaikkal, vend6geikkel, partnereikkel betartatni a KRESZ{ 6s az ATI-
Sziget lpari Park terUlet6re el6irt kdzlekedesi szab6lyokat.
G6pjarm0veik, dolgoz6ik, szallit6ik, vend6geik, stb. g6pjerm(vei csak a
tulajdonukban levo, vagy lpari Parkt6l berelt teruleteken parkolhatnak.

Szigetszentmikl6s, 2003. januar 23.
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