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  TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 
Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

- a Képviselő-testülethez – 
 

Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi 
Gyógyfürdővel kapcsolatos határidős feladatokról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tiszavasvári Önkormányzata 2012. július hónapban tudomást szerzett a Szentmihályi 
Gyógyfürdő sósvíztározó szennyezőanyag összetételével kapcsolatos nyolc millió forint 
nagyságrendű vízszennyezési bírságáról. Tekintetbe véve, hogy a korábbi években sosem volt 
ilyen nagyságrendű a bírság összege – kb. félmilliós nagyságrend volt a jellemző - 
megvizsgáltuk ennek okát. Ez a bírságfajta minden évben tervezésre kell, hogy kerüljön a 
gyógyfürdők üzemeltetői által, mivel a használt gyógyvíz tárolására szolgáló tározókkal 
kapcsolatban szabják ki, és ha más összetétel miatt nem is, de a sótartalom miatt – ami a 
gyógyvíz sajátja – biztosan kiszabásra kerül. Ebben az esetben azonban a később 
részletezettek szerint egy teljesen más összetevő okozta a gondot.  
 
I. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft-t sújtó vízszennyezési bírságról” a 212/2012. (IX.13.) Kt. 
számú határozatával az alábbiak szerint döntött: 
 

„Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft-t sújtó vízszennyezési bírságról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft-t sújtó vízszennyezési bírságról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza:  
 
I. A tájékoztatót elfogadja, egyidejűleg megkeresi a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
vonatkozásában fennálló, hatóságuk által előírt kötelezettségekről, a Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft. által arra tett intézkedéseiről, vagy annak hiányáról  tájékoztassa. 
 
II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést továbbítsa a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé.” 
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II. A testület fenti határozata I. pontjában az alábbi - az akkori előterjesztés ismertető 
részének megfelelő -,  tájékoztatót fogadta el: 
 
„2012. augusztus 28. napján képviselői kérdésként merült fel a Szentmihályi Gyógyfürdő 
vízszennyezési bírságával kapcsolatos kérdés. 
A képviselői kérdésre e-mail-ben válaszoltunk azzal, hogy a soron következő testületi ülésre 
egyébként is elő kívántuk terjeszteni a témát.  
 
I. Az elektronikus tájékoztatás az alábbiakat tartalmazta: 
„A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-vel szemben - a 
sósvíztározó létesítésétől kezdve - évente szab ki vízszennyezési bírságot. Az idei évig fennállt 
egy moratórium, ami azt jelentette, hogy csak a ténylegesen kiszabható bírság meghatározott 
százalékát kellett fizetni. Ettől az évtől száz százalékos a bírság mértéke, és nincs 
méltányosság. 
 
Július végén szereztünk tudomást arról, hogy a Strandfürdő Kft.-vel szemben egy 8.012089.-
Ft mértékű bírság kiszabására került sor. 
A Jegyző és az Aljegyző azonnali intézkedésként egyeztetést kezdeményezett a Kft. 
ügyvezetőjével, és személyesen felkereste a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
debreceni irodáján Rózsa László Igazgató helyettes Urat, valamint a bírságoló határozatot 
készítő ügyintézőt. Ezen kívül önkormányzati ellenőrzést is kezdeményeztünk, melynek 
eredményét hamarosan megkapjuk. 
 
A felügyelőség tájékoztatása szerint az általuk kiszabott bírságok mértéke a környező strandok 
tekintetében szinte kivétel nélkül meghaladja Tiszavasváriét. 
Mivel azonban a bírság mértékét megalapozó víz összetételével kapcsolatban bizonyos 
értékeket még laikus szemmel is indokolatlanul magasnak értékeltünk, kezdeményeztük a 
vizsgálatot. 
 
A vízszennyezési bírságot kiszabó határozat jelenleg nem jogerős, mivel a Kft. jogorvoslattal 
élt a határozat ellen. 
 
A végleges eredmények birtokában - figyelemmel az SZMSZ 3. számú mellékletére, amely az 
előterjesztések tartalmi és formai követelményeit határozza meg - a szeptember 13. napján 
megtartandó testületi ülésre kívántuk egyébként is előterjeszteni a témát.” 
 
II. A vízszennyezési bírságról nem hivatalos módon értesült önkormányzatunk, olyan időben 
amikor a Strandfürdő Kft. már benyújtotta a fellebbezését. A tudomásszerzés másnapján 
személyesen kereste fel a Jegyző és az Aljegyző a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) Igazgató 
helyettesét, Rózsa László Urat és a strand engedélyezési anyagának ügyintézőjét.  
A vízszennyezési bírság kiszabására minden évben a Strand Kft. által benyújtott minták 
alapján kerül sor. A mintavételt önellenőrzési terv alapján végzi a Strand Kft. A mérési 
eredményeket áttekintve és a tavalyi év adataival összehasonlítva éreztük szükségét a bírságot 
kiszabó hatósággal történő egyeztetésnek. Az eredmények alapján ugyanis egy bizonyos érték 
(„KOI” szint) az alábbiak szerint alakult az elmúlt két évben: 
2010.02.04.  660 
2010.10.13.  71,2 
2010.11.10.  69 
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2011.03.09. 1012 
2011.10.12. 2260 
2011.11.09. 1550 
 
A KOI esetében az engedélyben előírt határérték koncentráció maximuma 150, azaz ez alatt 
az érték alatt nem bírságol a hatóság. A túllépés mértéke is meghatározó a bírságösszeg 
szempontjából, mivel a jelentős túllépés nagyobb szorzóval számítódik. 
A KOI az 1 dm3 térfogatú vízminta által redukált oldószerrel egyenértékű oxigén tömege.  
Tájékoztatások szerint egy szennyvíztelep kibocsátását is meghaladhatja a 2011-es mérték. 
 
Mindezek alapján a környezetvédelmi hatóság további vizsgálatok elvégzését irányozta elő, 
tekintettel arra, hogy ilyen mértékű szennyezésnél védekezési kötelezettséget és határidőket 
kell meghatározniuk a környezetszennyezés csökkentése érdekében. 
 
Kérdésünkre, miszerint létezhet-e olyan természetes folyamat, amelynek hatására ilyen 
mértékben emelkedik ez az összetevő, azt válaszolták, hogy nehezen tudják igazolni ezt az 
emelkedést, de a vizsgálatok eredményeként valószínűsíthető választ tudnak adni. 
 
Megkérdeztük továbbá, hogy amennyiben a 2010-es értékek figyelembevételével került 
volna kiszámításra 2011-ben is a bírság, milyen mértékű lett volna. Gyors számítások 
alapján 700.000,-Ft nagyságrendű összeget valószínűsítettek. (2011. évben a bírság mértéke 
482 132.-Ft volt a moratórium időszaka alatt figyelembe vehető kedvezmény 
figyelembevételével.) 
 
A bírság mértékét egyértelműen meghatározza az elektronikusan megküldött 
tájékoztatásban is szereplő azon körülmény, hogy 2012-ben lejár az a moratórium, amely 
alapján a számított bírság meghatározott százaléka került csak kiszabásra, viszont a 
jelenlegi 8 millió forint körüli bírság összegből  körülbelül 6, 6,5 millió forint értéket 
képvisel a magas KOI szint. A fennmaradó bírság meghatározó mértékben, a víz magas 
sótartalma miatt került kivetésre. 
 
III. Ezt követően - a strand iratanyagának részletesebb áttekintését követően írásban is 
megkerestük a Felügyelőséget és a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemelésével kapcsolatban az 
alábbi három kérdéskörben kértünk szakmai segítségét: 
„1. A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az 555/28/2008. számon 
kiadott Tiszavasvári Strandfürdő vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyében 
foglaltak alapján a strand sósvíztározóját (jelenleg, műszaki védelem nélküli formában) 
használtvíz tárolására legkésőbb 2015. december 31-ig lehet üzemeltetni. Ezen időpontig meg 
kell oldani a használtvíz hatályos környezetvédelmi, vízjogi és egyéb jogszabályoknak 
megfelelő kezelését.  
2. A jelenlegi vízjogi üzemeltetési engedély 2013. november 30-ig érvényes. 
Fentiek alapján kérem a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében a jövőben 
szükségessé váló feladatok jogszabályi hátteréről szíveskedjen tájékoztatni, tekintettel arra, 
hogy milyen előzetes intézkedéseket igényel a 2013., ill. 2015. évi üzemeltetés zökkenőmentes 
folytatása.  
Az elmúlt időszakban többféle elképzelés született a strand üzemeltetését, fejlesztését illetően. 
A későbbi pályázatok, kötelezettségvállalások sorsát nagymértékben befolyásolhatja a fenti 
kérdésekre adott válasz.  
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3. A 2012. július 31. napján kelt 532/21/2012. iktatószámú határozattal nem jogerősen 
kiszabott 2011. évi vízszennyezési bírság kapcsán személyes megkeresésünkre Tiszavasvári 
Jegyzője részére azt a tájékoztatást adták, hogy a bírság alapjául szolgáló önellenőrzésen 
alapuló mérések szerint, kimagasló mértékben szerepel a mért eredmény összetételében a KOI 
szint. Ez az eredmény határozta meg döntő mértékben a bírság nagyságát is. Mindezek 
okának kiderítésére természetesen már tettünk intézkedéseket. Elhangzott azonban, hogy a 
felügyelőség intézkedési tervet ír elő az üzemeltetésre engedéllyel rendelkező számára.  
Kérem tájékoztatását, a kötelezés alakulásáról, ill. arról, hogy ez milyen jellegű 
intézkedésekre történő felkészülést von maga után az üzemeltető Kft., ill. az önkormányzat 
részéről.” 
 
IV. Időközben a Strand Kft. jogorvoslati kérelmére a bírság mértékét számítási hiba miatt 
8.012089.-Ft-ról 7 655 056.-Ft-ra módosította, mely határozatot ismételten megfellebbezett 
(a bírság alapjául szolgáló számítási adatokban felismert számítási hiba miatt.) a Strandfürdő 
Kft. Amennyiben a jogorvoslati kérelemre az I. fokú hatóság saját hatáskörben nem kívánja 
módosítani a határozatát a II. fok bírálja el a kérelmet.  
A 7 655 056.-Ft összegű bírságból 5 608 462.-Ft a Felügyelőséget, míg 2 403 627.-Ft az 
önkormányzatot illeti. 
 
V. A fentiek tisztázására, az önkormányzat saját mérést kezdeményezett, melyet egy 
akkreditált labor végzett el térítésmentesen (Wessling Hungari Kft.), akik a Kft. vezetője által 
megjelölt – az önellenőrzés mintavételének helyével megegyező -  helyről mintát vettek. Ezen 
kívül a strand medencéinek vizét a sósvíztározóba vezető csővezeték végpontjánál is történt 
mintavétel. A KOI mértéke, a 2012. augusztus 23. napján elvégzett mérések eredménye 
szerint, mindkét mintavételi helyen 70. (A minta szűretlen volt.) Tudomásunk szerint még 
az ez évben mért első eredmény is ezres nagyságrendű. 
 
VI. 2012. szeptember 6. napján a Felügyelőség három tagja, köztük Rózsa László Igazgató 
Helyettes Úr helyszíni ellenőrzést tartott a strandon, melynek keretében a Felügyelőség 
saját mérést végzett. Ennek eredményét még nem ismerjük.  
 
A helyszínt megtekintve egyértelműen arról tájékoztatták a szakemberek a Jegyzőt, hogy a 
helyszínen tapasztaltak semmiképp nem indokolják a kiugróan magas értékeket. Szakmai 
szempontú vizsgálatot fognak lefolytatni. Szóbeli tájékoztatásuk alapján ekkora magas 
értéket akkor lehetne mérni, ha a város összes szennyvize a sósvíz tározóba folyna. A víz 
náddal borítottsága véleményük szerint csak javíthatna a helyzeten, a KOI mértékét azonban 
semmiképpen nem emelné. 
 
Mindezek alapján a Felügyelőséggel a továbbiakban szoros együttműködésben állapodtunk 
meg.  
Arról is tájékoztattak, hogy a strand évekre visszamenőleg több általuk előírt kötelezettségét 
nem teljesítette, aminek pénzügyi kihatása is van.  
Fentiek miatt javaslom – a Felügyelőség javaslatára is - a testületnek, hogy kérje meg a 
Felügyelőségtől a Strand Kft.-re vonatkozó ezzel kapcsolatos iratanyagot.” 
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III. Fentieknek megfelelően a TIKÖTEVIFE közös mérést kezdeményezett a 
Strandfürdő Kft. - önellenőrző - októberi mérésével egyidejűleg. (Az önellenőrzési 
időpontotkat a Kft. maga határozza meg önellenőrzési tervében, melyet benyújt a 
TIKÖTEVIFE-nek, a hatóság által megjelölt időpontig.) A fenti tájékoztatóban 
foglaltakhoz képest időközben - hivatalosan is - megkaptuk a TIKÖTEVIFE és a 
Strandfürdő Kft. által elvégeztetett mérések eredményét is. Az önellenőrző méréseket 
végző laborral a Strandfürdő Kft áll. szerződéses jogviszonyban.  Ezúttal mindkét 
eredmény a bírságolása határérték alatti értéket igazolt. Problémát jelent azonban, hogy 
a 2013-as évben a 2012-es év adatai alapján vetik ki a bírságot, így az első két – 2012-ben 
végzett önellenőrzés alapján kapott - mérési eredmény is beleszámít majd a 2013-ban 
kiszabásra kerülő bírság mértékébe. A TIKÖTEVIFE az önellenőrzési eredményeket 
utólagos kétségbe vonni nem tudja – az önellenőrzés lényege, hogy a Strandfürdő Kft. 
maga végezheti az ellenőrzést és maga adhatja le a bírság alapjául szolgáló mintákat -, a 
labor pedig jelenlegi információink szerint 3 hónapig őrzi a mintákat. Így a problémát 
az önellenőrzést végzőnek kell érzékelnie. Mindezek miatt kezdeményeztük a 
Strandfürdő Kft. vezetőjénél a 2012. év első felében vett önellenőrzési minták magas 
KOI eredménye okának megvizsgálását a labor által is. 
Ez ügyben az alábbi tájékoztatást kértük a Strandfürdő Kft. vezetőjétől: 
„Mellékleten megküldöm a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság fenti tájékoztató levelét, a Szentmihályi Strandfürdő Üzemeltetésével 
kapcsolatban fennálló környezetvédelmi követelményekről. 
Kérem - az abban foglalt pontok sorrendjében - tájékoztatását az egyes követelményekre tett 
intézkedésekről, esetleg azok hiányáról, az okok megjelölésével. 
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel szemben kiszabott vízszennyezési bírság ügyében 
javaslom a Kft.-vel jelenleg szerződéses jogviszonyban álló labor írásbeli megkeresését, 
tájékoztatást kérve a magas vízszennyezési bírság mértéket megalapozó KOI szint mérési 
eredmények lehetséges/tényleges okáról.  
Kérem a megkeresésben legyen figyelemmel a Felügyelőség fent megjelölt tájékoztatásának 
3. pontjában foglaltakra, azaz arra, hogy a labor „aktív klór” mérést nem végzett. Kérdés, 
hogy ez a tény mennyiben befolyásolja a KOI szintet, ill., hogy a labor eddig is így járt-e 
el/így kell-e eljárnia. Fontos körülmény lehet továbbá, hogy a labor által a Strandfürdő Kft-
nek megküldött mérési jegyzőkönyveken a minta típusa szennyvíz. 
Javaslom a labor tájékoztatását a tekintetben is, hogy a Felügyelőség is ellenőrzést végez e 
kérdéskörben és idáig nem talált a sósvíztározó környezetére visszavezethető - ilyen magas 
KOI szintet – igazoló természetes okot. 
Fentieken túl a Felügyelőség megküldte hatóságom részére az 532/29/2012. ügyiratszámú 
végzését, melyben 50.000,-Ft mértékű eljárási bírságot szab ki a Tiszavasvári Strandfürdő 
Kft.-vel szemben. Az eljárási bírság kiszabására a sósvíztározó önellenőrzésével kapcsolatos 
terv leadási határidejének mulasztása miatt került sor. Kérem tájékoztasson arról, hogy a 
bírság megfizetése megtörtént-e, ill. tekintettel a vízszennyezési bírság ügyben indult 
együttműködésünkre kérem az új önellenőrzési időpontokról is tájékoztasson. 
Amennyiben az októberi mérés ismét magas KOI szintet mutat – a labor válaszának 
ismeretében – tekintettel a más laboroktól történő árajánlatkérésre is -  kérem, hogy a 
jövőbeni bírság elkerülése végett tegye meg a szükséges intézkedéseket, melyről 
tájékoztasson.” 
 
IV. A TIKÖTEVIFE megkeresésünkre az alábbi tájékoztatásokat – ami egyben a 
Strandfürdő Kft. részére kiírt hiánypótlásként is szolgált az elmulasztott 
köztelezettségek teljesítésére -  nyújtotta önkormányzatunk részére: 
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V. A Strandfürdő Kft. válasza a feltett kérdésekre: 
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VI. Fentiek hatására több egyeztetés is lefolytattunk a Strandfürdő Kft. ügyvezetőjével. 
Kértük, hogy valamennyi - az elmúlt években – elmaradt feladatáról, 
kötelezettségvállalásról és annak költségvetési kihatásairól, valamint a folyamatban lévő 
ügyekről is tájékoztassa a testületet. 
Az eddig leírtakból is látszik, hogy több engedélyeztetési eljárást is le kell folytatnia a 
Kft-nek és át kell gondolni a strand jövőbeni üzemeltetésének formáját is új lehetőségek 
keresésével. 
 
Mindezeket támasztja alá a Strandfürdő Kft. alábbi költségvetési igénye is, melyről javaslom, 
hogy a januári ülésén döntsön a testület. 
 
A Strandfürdő Kft.-nek van egy folyamatban lévő pályázata is, amely több jelenlegi 
problémára is megoldást jelenthet a strandon, tekintetbe véve azonban az önerő mértékét 
(30%) ebben a kérdésben is további tárgyalások lefolytatását javaslom a testületnek. 
 

„Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
 4440 Tiszavasvári Nyárfa u. 4.  Pf. 74.  Telefon/fax: 30/278-4720 

                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ELŐTERJESZTÉS 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületéhez 
A Szentmihályi Gyógyfürdő 2012. évi zárását követő 

működési kiadások támogatásához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. között 2009. január 1.-től érvényes 
Bérleti szerződés alapján a Gyógyfürdő  üzemeltetését a Kft. végzi. 
A fürdő június 11.-től szeptember 2.-ig  összesen 84 napig tartott nyitva. 
 
A fürdő zárását követően a Kft. pénzügyi helyzete a következő: 
 

Megnevezés: Összeg (eFt) 
Bankszámla egyenlege 2012.11.22.-én 3.616 
Szállítói tartozások:        - lejárt határidejű (vízdíj)  
                                        - határidőn belüli 

5.806 
158 

Vevő követelések: - lejárt határidejű (Rehab.Team,    
                                Mákvirág Centrum,Debreceni 
                                Kampus Kft.) 
                              - határidőn belüli 

1.402 
 
 

197 
Egyenleg:  - 749 
Lejárt vevőköveteléssel korrigált egyenleg: -2.151 

 
 
A Kft. várható kiadásai az év hátralévő részében: 
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Megnevezés: eFt-ban 
Környezetterhelési díj előleg fizetés 576 
Bérfizetés november, december hóra 400 
Program bérlet 2 hóra 61 
Irodabérlet + rezsi Önkormányzatnak 50 
Egyéb kiadások 100 
Villanyszámla Hévízkút (10.18-tól 3 hóra) 500 
Villanyszámla Fürdő (10.18.-tól 3 hóra) 600 
Víz+csatornadíj Fürdő 200 
Környezetvédelmi bírság 50 
Működés költségei összesen: 2.537 
Meglévő tartozások kiegyenlítéséhez hiányzó péneszközök: 2.151 
Pénzszükséglet összesen: 4.688 
91/2012.(IV.26.) Kt.sz.határozatban megítélt támogatásból még 
igénybe vehető 

1.460 

Várható bevétel (Rehab.Team.től) 300 
Várható bevétel összesen: 1.760 
Hiányzó finanszírozási pénzforrás: 2.928 

 
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2012. 10.10.-
én végzett vízügyi felügyeleti ellenőrzés keretében megállapított hiányosságok 
megszüntetésének várható költségei: 
 

Megnevezés: eFt-ban 
Ivóvíz kút létesítésének technológiai terve, engedélyezési hatósági 
díjai, kivitelezés, üzembehelyezés, használatbavételi engedély 
hatósági díjai  

18.500 

Régi termálkúthoz vízmérő óra beépítése 500 
Sósvíz tározóba vízmérce beszerelése, leürítő műtárgy 
zsiliptáblájának vízzáróra cserélése, zsilipfedél biztoságos rögzítése 

500 

Sósvíztározó környezetében monitoring rendszer kiépítése: 2 db 
megfigyelő kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, üzembe 
helyezése  

780 

Új termálkút beüzemelése: akna létesítése, mérőóra beépítése, 
elektromosság kiépítése,  környezet tereprendezése,  kút és 
technológia elkerítése 

1.550 

Összesen: 21.830 
 
Számításunk nem tartalmazza a régi termálkút lefolytásának költségeit, a sósvíztározó 
használtvíz tárolására alkalmas műszaki védelmének kialakítását és a 2013. november 30.-ig 
érvényes vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításával kapcsolatos kiadásokat.  
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
231/1519/40/7/2011 iktatószámú, 2012. május 29.-én kelt határozatában foglaltak szerint a 
Kft. az úszómedence felújítására (nettó kiadásra jutó) 13.062.540 Ft támogatási összeget 
nyert el, mely a beruházás nettó értékének 65 %-ára nyújt fedezetet. 
A megvalósítás időtartama a támogatási határozat kézhezvételétől számítva 36 hónap. 
Első kifizetési kérelem benyújtásának határideje a támogatási határozat kézhezvételétől 
számítva 9 hónapon belül, közbeszerzés esetén 12 hónap. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. támogatásának összegéről, valamint a 
pályázat megvalósításáról dönteni szíveskedjen.” 
 
A fent ismertetett pályázat közbeszerzés kötelesnek minősül az előzetes egyeztetések 
szerint, így a kifizetési kérelem benyújtásának határideje a fent megjelölt határozat 
keltétől számítva 12 hónap. 
 
A vízszennyezési bírság határozat - jelen előterjesztés keltéig - tudomásunk szerint még 
nem jogerős. Az azzal kapcsolatos második jogorvoslati kérelem a TIKÖTEVIFE által 
felterjesztésre került a másodfokú hatóság elé. Amennyiben jogerős és végrehajtható 
döntés születik a kérdésben a bírság összege vonatkozásában két éves részletfizetési 
kérelem benyújtását javasoltam a Strandfürdő Kft-nek. 
 
Kérem fentiek ismeretében a tájékoztatót megtárgyalni, a döntést meghozni szíveskedjenek.  
 
 
Tiszavasvári, 2012. szeptember 7. 
 
 
 
   
         Dr. Fülöp Erik 
           polgármester 
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1. melléklet az előterjesztés ismertető részéhez 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

………../2012. (……...) Kt. számú 
határozata 

 
 

Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi 
Gyógyfürdővel kapcsolatos határidős feladatokról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tájékoztató a Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi Gyógyfürdővel kapcsolatos határidős 
feladatokról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  
 
I. Az előterjesztés ismertető részében foglalt tájékoztató ismeretében felkéri a 
polgármestert, hogy a: 

- Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 231/1519/40/7/2011 iktatószámú, 2012. 
május 29.-én kelt határozatában foglaltak szerint -, az úszómedence felújítására 
benyújtott és megnyert pályázat; valamint a 

- Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által előirányzott 2013. évi kötelező feladatok 
megvalósításával kapcsolatban 

folytasson további tárgyalásokat a Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel. 
 

II. Felkéri a Jegyzőt, hogy fenti tárgyalások eredménye és a jövő évi önkormányzati 
költségvetés ismeretében tegyen költségvetési javaslatot a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
2012. évi zárását követő működési kiadások támogatásához. 
 
 
 
                 Határidő:                                 Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                              polgármester 
 
 

I. pont vonatkozásában: 2013. január 31-ig 
II. pont vonatkozásában: esedékességkor 

  
 
 


