
 

Zamárdi Város Önkormányzata  

                                                    Jegyzőjétől  

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 

Telefon: 84/348-400, 348-711.  Fax: 84/349-147. 

E-mail: zamardipmh@t-online.hu 

 

Tájékoztatás 

 

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülőtulajdonosokat, Érintetteket!  

 

A Strand és B my Lake Fesztivál 2016. augusztus 24 -től augusztus 27-ig kerül 

megrendezésre. 

 

Behajtási engedélyek: Várhatóan 2016. augusztus 18. (csütörtök) 11.00. órától nyit a 

Polgármesteri Hivatal parkolójában elhelyezett lakókocsi, ahol sorszámozott behajtási 

engedélyeket lehet beszerezni.  A lakókocsi augusztus 19. és augusztus 27. napok között 

08.00. órától este 20.00 óráig lesz nyitva. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a lezárt, valamint a rendezvény, 

kemping környezetéhez tartozó területeken csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni, 

illetve kizárólag magánterületen lehet parkolni. Kérünk mindenkit, hogy saját és 

vendégautói parkolását magánterületen oldja meg. A parkolási szabályok betartását a 

rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi. (A kiadott és sorszámozott behajtási 

engedélyekről is statisztikai célból nyilvántartást vezetünk.) 
 

Utcalezárások és egyirányúsítás: 2016. augusztus 23-án (kedd)  08.00 órától 

megkezdődnek az érintett területeken- mellékelt térkép- az utcalezárások, melyek várhatóan 

2016. augusztus 28-án vasárnap 08.00 óráig fognak tartani.  

 

A Zamárdi, Kiss E. utca -Zöldfa utca sarkán a Strand és B my Lake főbejárata és 

környéke  D-i,   K-i és Ny-i irányban, 50-50 méter terjedelemben, kiterjesztésre kerül,  

azzal, hogy azon a területen a Fesztivál Biztonsági Szolgálata jogosult intézkedni.  

 

Balaton-part ( 30 méteres parti sáv, Margó E. sétány)  lezárások:  

Várhatóan 2016. augusztus 16-tól  kezdődnek és folyamatosan tartanak az építkezések a 

rendezvényhelyszínen, a hátsó - és kapcsolódó területrészeken.  

 

A rendezvényterület előtti Balaton-part lezárása Zamárdi, Kecskeméti utca vonalától a 

Harcsa utcáig tart, időtartama 2016. augusztus 22-én hétfőn este 21.00 órától, 
várhatóan 2016. szeptember 2. péntek 16.00 óráig tart. (Kérem, hogy a partlezárás 

feloldásának végleges időpontjáról a további tájékoztatásokat figyelemmel kísérjék, 

mert az időpont -időjárás, stb. miatt- változhat!)  

 

Közterület bérbeadások:  

Zamárdi Város Önkormányzata az idei évben is úgy döntött, hogy a közterületet semmilyen 

formában nem adja bérbe a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterületekre 

kitelepülők figyelmét, hogy a tevékenységük végzéséhez szükséges hatósági  engedélyeket 

kötelesek beszerezni, a jogszabályokat betartani.  
 

A magánterületek előtti közterületet szabadon kell hagyni és azt tisztántartani, melynek 

betartását a Közterület-felügyelet fogja ellenőrizni.  
 

mailto:zamardipmh@t-online.hu


Előreláthatóan a Strand és B my Lake rendezvényterület 2016. augsztus 24-én szerda 12.00 

órakor nyit. Előtte lévő napon zajmérések is várhatóak a végleges beállítások végett.  A 

rendezvény további ideje alatt is folyamatosan zajmérések lesznek. 

 

Hang (zaj)vonal: 06/1 92 00 676. 

nfovonal: fesztivál előtt lesz nyilvános 
 

További  információkról  a www.sziget.hu oldalon tájékozódhatnak. 

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!  

 

Zamárdi, 2016. július 26.  

 

                                                                                   dr. Dudás Anita  

                                                                                             jegyző  

http://www.sziget.h/

