Tárgy: Tájékoztató az imaházi parkolás megújulásáról

Kedves Testvérek!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy az imaház udvarán a gépjárműforgalom és a parkolás
gördülékenyen, hatékonyan folyhasson, ugyanakkor a parkoló autók és a gyülekezeti
ingatlanok biztonsága se szenvedjen csorbát.
Annak érdekében, hogy a fenti két érdek és szempont egymást nem zavarva, minél
teljesebben érvényesülhessen, az Elöljáróság az imaházi parkolás megújításáról döntött.
A közeljövőben az imaház udvarra való behajtás – a jelenleg használt, de már többnyire
életciklusuk végén járó távirányítók helyett – új, mobiltelefonra épülő technológiára áll át,
amihez mindenki egyszerűbben hozzáférhet, ugyanakkor a használatával összefüggő
felelősség mértéke – és érvényesíthetősége – is a korábbinál magasabb szintre lép.
A következő sorokban olvashatják a testvérek az új rendszer használatának leírásáról készített
tájékoztatót.
Mindazok, akik szeretnének a jövőben az imaház udvarára parkolni, a mellékelt szabályzat
betartásával, és a szintén mellékelt nyilatkozat kitöltésével és a gyülekezethez való
visszajuttatásával tehetik meg azt. Ennek hiányában a parkolás az imaház előtt, az utcán lesz
csak lehetséges.
Kérjük a testvéreket, hogy a közösségünk jó rendje és az alkalmak békessége érdekében
olvassák el figyelmesen a levelünkhöz mellékelt írásokat, és igény esetén szíveskedjenek
kitölteni a nyilatkozatot.
Kelt: Budapest, 2019. július 07.

Testvéri üdvözlettel:

lelkipásztor

gyülekezetvezető

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezet imaházának területhasználati szabályzata
1. Az imaház területét gépkocsival azok használhatják, akik az erről szóló nyilatkozat
kitöltésével a gyülekezettől használati jogosultságot kaptak. Ettől eltérni csak
a parkolásért felelős személyek eseti engedélyével lehet, akiknek mindenkori névsora
az imaház főbejárata melletti faliújságon olvasható.
2. Az imaház területét gépkocsival használó személyek a belépéssel jelen szabályzatot
magukra nézve kötelezőnek ismerik el, egyúttal a belépéssel kijelentik, hogy az utcai
gépjármű kapu működését és kezelését – a szabályzat mellékletét képező használati
útmutató alapján – megismerték.
3. Az imaház területét és az utcai gépjármű kaput gépkocsival mindenki csak saját
felelősségére használhatja.
4. Az imaház területén a KRESZ szabályai érvényesek és kötelezően betartandóak.
5. Az imaház területén a parkolás elsődlegesen a kijelölt parkolóhelyeken lehetséges.
Mindazok, akik ettől eltérnek, kötelesek az egyes alkalmak végén – illetve szükség
esetén az egyes alkalmak alatt is – a lehető legrövidebb időn belül biztosítani a többi
gépjármű számára a szabad közlekedést.
6. Az imaház utcai gépjármű kapujának telefonos ráhívással nyitható. A ráhívást csak
akkor szabad kezdeményezni, hogyha a hívás kezdeményezője a kaput és annak
környezetét látja, és meggyőződött arról, hogy a nyitás mások biztonságát vagy
tulajdonát nem veszélyezteti.
7. A telefonos ráhíváshoz szükséges telefonszám nem nyilvános, annak kiadása mások
számára tilos.
8. Az imaház területét gépjárművel használók, illetve a telefonos ráhívást
kezdeményezők felelősek a gépjármű használatával vagy a telefonos ráhívással
okozott károkért.
9. Mindazok, akik a szabályzatot nem tartják be, gépkocsijuknak az imaház területéről
való eltávolítására szólíthatóak fel. A szabályzat többszöri megszegése a használati
jogosultság elvesztését eredményezheti.
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Melléklet - Használati útmutató az utcai gépjármű kapuhoz
Az imaház udvarába gépjárművel való behajtás a nagykapun keresztül lehetséges, amely
telefonos távirányítással nyitható.
A korábban használt távirányítók működése megszűnik, távirányítóval az új rendszer
szerint csak a gyülekezetben a parkolásért felelős személyek rendelkeznek majd a rendkívüli
esetek kezelésére. A parkolásért felelős személyek emellett a kaput figyelő kamerarendszer
képét is bárhonnan láthatják.
A nagykapu fel van szerelve egy úgynevezett online GSM modullal. Ezt a modult ráhívással,
azaz egy meghatározott telefonszám feltárcsázásával lehetséges a kapu kinyitására kérni.
Ez a telefonszám nem nyilvános, másoknak kiadni tilos! Javasolt az egyszerűség kedvéért
ezt a telefonszámot a telefonunk névjegyei közé elmenteni.
A hívás legfeljebb 1-2 csöngés után foglaltat jelez, majd kinyílik a nagykapu. Ez a ráhívás
csak azokról a telefonszámokról működik, amelyeket, mint használatra jogosultakat,
a rendszernek megtanítunk. Erre a listára a jogosultságot kérelmező nyilatkozat kitöltésével
lehetséges feliratkozni.
Fontos tudni, hogy a GSM modul rögzíti és tárolja, hogy mikor, milyen telefonszámról
kérték a kapu kinyitását.
Kiemelten oda kell figyelni a nagykapu záródására! Annak érdekében, hogy elkerüljük,
hogy a nagykapu hosszabb időre akaratlanuk is nyitva maradjon, a teljes kinyílás után
60 másodperccel a nagykapu automatikusan becsukódik! Ha a nyitott kapura
kezdeményezzük a ráhívást, akkor a 60 másodperc számolása újraindul.
A kapu sárga lámpái a csukódás előtt 2 másodperccel már villogni kezdenek, ezzel jelezve,
hogy a kapuszárnyak mozgása mindjárt elkezdődik.
A biztonság érdekében, ha a csukódás közben a nagykapu infra érzékelői áthaladó tárgyat,
személyt érzékelnek, akkor a csukódási művelet megáll, és a kapu újra kinyílik
60 másodpercre.
Ugyanakkor az imént említett, automatikus rácsukás elleni védelem önmagában nem garancia
a balesetek elkerülésére, ezért mindenképpen fokozott figyelemmel használjuk a kaput, és
ügyeljünk a záródásra! Ráhívást pedig csak akkor kezdeményezzünk, ha már látjuk is
a kaput, mert különben más, a kapu holtterében tartózkodó személyek testi épségét
veszélyeztethetjük.
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