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Előterjesztés
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
Packeta csomagautomata kihelyezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Packeta Hungary Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.) képviseletében Vaskó
Zsolt értékesítési menedzser kereste meg Csorvás Város Önkormányzatát egy csorvási
közterületre kihelyezhető, lakossági csomagautomata telepítésével kapcsolatban.
A csomagautomata a nap 24 órájában üzemelne. Áramellátása napelemmel biztosított, de
amennyiben árnyékos helyre történik a telepítés, úgy hálózati áramforrásról is üzemelhet az
eszköz.
Az eszköz használata: A futárszolgálat a megrendelt terméket behelyezi a csomagautomatába,
és a Packeta alkalmazásban üzenetet küld a vásárlónak. Ezt a kódot be kell írni a
csomagautomata kezelőfelületén, vagy a mellékelt QR kódot beolvasni, és a rekesz, melyben
a megrendelt árucikk található, kinyithatóvá válik.
Fejlesztés alatt áll a magánszemélyek közötti csomagküldési lehetőség is. Amennyiben ez a
fejlesztés elkészül, úgy lehetőség lesz csomagot küldeni, több mint 9000 csomag
automatához, az ország bármely pontjára.
Az eszköz háromféle kivitelben telepíthető:
2 oszlopos: 195cm x 105cm x 64cm (1. melléklet)
4 oszlopos: 195cm x 210cm x 64cm (2. melléklet)
6 oszlopos: 195cm x 315cm x 64cm (3. melléklet)
Rekesz méretek:
Kicsi:
8cm x 4,5cm x 61,8 cm
Közepes:
17,5cm x 4,5cm x 61,8 cm
Nagy:
36,5cm x 4,5cm x 61,8 cm
A cég arról tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy több mint 30.000 webshoppal áll
kapcsolatban. Néhány kiemelt partnerük: Extreme Digital, Alza, Notino, Office Shoes,
Biotech USA, Gamecenter, iPon, Lumenet, 220volt, Babaszafari, Footshop, Doopshop,
Modivo.
Az eszköz elhelyezéséhez a lakosság számára könnyen megközelíthető, betonozott vagy
térkövezett alap szükséges, és ajánlott a napsütéses helyre való telepítés, hogy ne kelljen
külön áramforrást igénybe venni a működőképesség biztosításához. Az eszköz kihelyezése
ingyenes, amennyiben az Önkormányzat ingyen biztosítja a közterület használatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a Packeta
csomagautomata kihelyezéséről.
Csorvás, 2022. április 19.

Baráth Lajos s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.
…./2022.(….) KT. h a t á r o z a t:
1. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy
dönt, hogy Packeta Hungary Kft. (1044 Budapest,
Ezred utca 1-3. B2/11. ép.) által csorvási
közterületre
kihelyezhető
csomagautomata
telepítéséhez a következő feltételek teljesülésével
járul hozzá:
- A
csomagautomata
telepítési
helye:………………………………………………
- A használatba adott önkormányzati közterület
nagysága, és a használatba adás időtartama:
…………………………………………………….
- A csomagautomata működésével kapcsolatos
valamennyi költséget (karbantartás, tisztán tartás
stb.) a Packeta Hungary Kft-t köteles viselni.
2. A
Képviselő-testület
kijelenti,
hogy
az
Önkormányzat és a Packeta Kft. között az 1. pont
szerinti célból létrehozott jogviszonyban a
közterület-használatot díjmentesen biztosítja a
Packeta Hungary Kft. részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Baráth Lajos
polgármestert, hogy a csomagautomata elhelyezéssel
kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa, és a
szerződés-tervezetet készítsen elő a jogviszony
létrehozásához.
Felelős: Baráth Lajos polgármester
Határidő: értelem szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT II.
…./2022.(….) KT. h a t á r o z a t:
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Packeta Hungary Kft. (1044
Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.) által csorvási
közterületre
kihelyezendő
csomagautomata
telepítéséhez nem járul hozzá.
Felelős: Baráth Lajos polgármester
Határidő: értelem szerint.

