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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 237/2007. (X.26.) Kt. 
határozatban döntött a Strandfürdő fejlesztési lehetőségeiről a „Dél-Alföld Spa” 
program kapcsán. 
 
A strandfejlesztéssel kapcsolatban a 2007. május 14.-én kidolgozott Szentes Város 
Idegenforgalmi Koncepciójával összhangban a következő részleteket szükséges 
kiemelni: 
 
„3.2.2. Szentes turizmusfejlesztésének célkitűzései 
 
• A turizmus emberbarát fejlesztése a fenntarthatóság és a versenyképesség 

figyelembevételével. 
• Komplex termékcsomag kialakítása. 
• Minőségi termékek előállítása, melyek vonzzák a fizetőképes vendégkört. 
• Egyediség. 
• Regionális vonzerő kialakítása. 
• Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. 
• A városkép javítása. 
• Cél a vendégéjszakák növelése és a tartózkodási idő meghosszabbítása. 

 
Fentiek alapján a konkrét célok: 
o A turisztikai fejlesztések akkor válnak hatékonnyá, ha van kistérségünkben 

egy olyan termék, mely regionális szinten versenyképes, és képes arra, hogy 
vendégeket koncentráljon Szentesre, a térségbe. Ez Szentesen a sport - 
wellness szolgáltatáscsomag kialakítása (strandfürdő területe). Szentes 
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számára a sport - wellness összetétel a helyes irány, ezzel lehet regionális 
szinten versenyképes (termék- és eszközfejlesztéssel). 

o A wellness turizmus vonzza a fizetőképes vendégkört, hosszú tartózkodási 
időt biztosít és magas költéssel jár. Ennek alapfeltétele a szálloda és a 
beutaztatás, mely tényezők szorosan összefüggnek, egymás feltételei. 

o Szükséges a sportlétesítmények fejlesztése (fedett uszoda stb.), a meglévők 
korszerűsítése (50 m-es medence, lelátó), a szolgáltatások számának és 
színvonalának növelése. 

o Programcsomagok kialakítása: a szentesi és a környékbeli látnivalók 
összekapcsolása (Csongrád, kistérség), városi sétakocsikázást stb. (legalább 
1 heti program kiajánlása. Egyedi arculatú nagyrendezvények szervezése. 

o Kedvező város-imázs kialakítása. 
o Az aktív turizmus minőségi fejlesztése: 

- Vízi turizmus fejlesztése (Tiszai strand kikötőfejlesztése, Kurca-folyóra 
kenuk vásárlása stb.) 

 
3.2.3. Prioritások Szentesen 
 
1. Egészségturizmus fejlesztése 
2. Kulturális turizmus fejlesztése 
3. Aktív turizmus fejlesztése 
4. Infrastruktúra fejlesztése 
 
3.3. Szentes turizmusfejlesztésének megvalósítása a prioritások mentén 
 

Egészségturizmus fejlesztése 
 

o Fedett uszoda építése a Strandfürdőben. 
o A strandfürdő mellett parkolók, valamint út kialakítása, beleértve az átjárás 

biztosítását is a Strandfürdő területére (járda + híd + beléptető rendszer) és 
parkosítás. 

o Strandfürdő területén saját termál kút fúrása. 
o A Strandfürdő 33 méteres medencéjének teljes rekonstrukciója, valamint 

környezetének felújítása, a szükséges eszközök beszerzése. 
o Az 50 méteres medence felújítása funkcióváltással. 
o Sportegészségügyi – rehabilitációs, rekreációs bázis kialakítása.” 

 
2009. júliusától az eddigi strandfejlesztési javaslatok felülvizsgálatra kerültek, 
melyhez az L&L Bau Mérnöki iroda készített beruházási tanulmánytervet valamint 
kiegészítést. 
 
A fejlesztés alapvető céljai és szempontjai: 

• Egész éven át üzemelő új és piacképes szolgáltatások bevezetése. 
• Az attrakciók által meghatározott új célcsoportok megnyerése, a 

vendégforgalom jelentős növelése. 
• Egy komplex és egyedi intézményi arculat kialakítása. 
• A meglévő létesítmények elavultságuk és elhasználódott állapotuk miatti 

felújítása, egyesek átszervezése, infrastruktúrális munkálatok. 
• Saját termál- és hidegvízhálózat kialakítása és korszerűsítése a szükséges 

kapacitások eléréséhez. 
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Az Dél-Alföldi Operatív Program Kiemelt attrakciók fejlesztése turisztikai vonzerők 
fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában 
meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének 
célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai 
desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. A fejlesztések 
jelentősen hozzájárulhatnak a régióba érkező látogatók számának, illetve áttételesen 
a vendégéjszakák számának, valamint a turisták költésének növeléséhez. 
Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a 
pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító 
elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban 
nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára.  
A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival 
összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas 
színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a 
régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése.  
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 
• Meglevő gyógy- és termálfürdők, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló 

gyógyhelyek (gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhely) infrastrukturális és 
szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy és wellness szolgáltatások körében, mind 
pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, 
napozók, kezelő helyiségek):  

• Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése  
• Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és 

bővítése  
 

• Egészségturisztikai szolgáltató központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális 
fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerűsítése, átalakítása, bővítése stb.) 
és szolgáltatásainak bővítése (pl. gyógyászati kezelők, fürdőzésre alkalmas 
medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen 
szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe.  

 
• A fürdők és az egészségturisztikai szolgáltató központok környezetének 

fejlesztése, gyógyhelyi jelleg kialakítása: parkosítás, információs táblák, 
pihenőhelyek, utcabútorok, zajmentes környezet biztosítása. A projekt 
elszámolható összköltségének maximum 15%-a számolható el ezen tevékenység 
keretében.  

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenység a létesítményben az integrált 
akadálymentesítés megoldása. 
 
A támogatás maximum értéke az elszámolható költség 50%-a. 
 
A pályázati konstrukció során elnyerhető támogatási összeg minimum 500 millió Ft, 
maximum 1500 millió Ft lehet. 
 
A pályázat benyújtása 2010. december 31-ig folyamatosan lehetséges. A projektek 
bírálata is folyamatos. 
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A fejlesztések megtervezésénél elsődlegesen figyelembe kell venni, hogy a 
kialakított és felújított szolgáltatások az egészségturizmus minőségi kínálatát 
gazdagítsák. Fontos kritérium, hogy minden korosztály számára elérhető 
szolgáltatást biztosítson a létesítmény, így mind a gyermekek mind az idősek, a profi 
sportolóktól az amatőr sportkedvelőkön át is megtalálják számításukat. 
 
Attrakció- és konkurenciaelemzés 
 
50 méteres medence helyén létesülő fedett létesítmény 
 
1. 33,3 méteres úszómedence és élményfürdő 
A végleges fedéssel magvalósuló létesítmény teljesen új szolgáltatásoknak is helyet 
biztosít. Az újonnan kialakításra kerülő 33,3 méteres úszómedence, amely egy 
mozgatható leválasztó elemmel 25 méteresre rövidíthető a hivatalos rövidpályás 
úszóversenyekhez és az ehhez kapcsolódó élménymedence alkalmas arra, hogy 
növeljük az úszóvendégek valamint a családdal érkező vendégek számát. Várhatóan 
megélénkül a szabadidős úszás és egyéb szabadidős vízi foglalkozások is 
elindulnak, mint aqua-fittness, felnőtt úszásoktatás, iskolai-, óvodai úszás 
növekedése, de új sportágak is elindulhatnak, mint szinkronúszás, búvárúszás. 
Valamint a medence elmélyülő része lehetőséget ad hivatalos szabványnak 
megfelelő 1 és 3 méter magas műugró rész kialakítására is, ami szintén bővíti a 
végezhető sportágak számát. A medence alkalmas hivatalos vízilabda mérkőzések 
lebonyolítására, az egyik hosszanti oldalon elhelyezett lelátóelemek biztosításával 
kulturált körülmények között lesz lehetőség a nézők kiszolgálására. Ugyanezen lelátó 
szolgál a vendégek egyik pihenő-, ülő-részének is, mely elemek száma az igény 
függvényében tovább bővíthetők vagy csökkenthetők. A létesítmény legnagyobb 
előnye, hogy az épületen teljesen körbefutó üvegfalak eltolhatók és az időjárás 
függvényében azonnal nyáriasíthatók valamint kivételes, a Kurcára és a platánfákra 
néző látképet biztosítanak. A tanulmányban jelenleg nem szereplő fedett büfé 
kialakítása a 3. és 4. büfé épület rövid folyosóval történő összekötésével 
megoldható, az egyik épület vendégtérré alakításával. 
Célcsoportok: 
családi, sportolói, szabadidős sportolói, gyermek szegmensek 
Konkurencia: 
Gyopáros rendelkezik fedett élménymedencével, ami az éves kihasználtságának 
jelentős részét biztosítja, úszómedencéjük nyitott. Cserkeszőlő nem rendelkezik ilyen 
jellegű fedett élményfürdővel, úszómedencéjük nyitott. Mórahalom rendelkezik más 
jellegű termálvizes fedett élménymedencével, úszómedencéjük nyitott. 
 
2. A gyermekpancsolók és a gomba csobogó lefedése 
Az új fedett részhez kapcsolva kerül kialakításra a már meglévő gyermek medencék 
lefedése. Jelentősége, hogy az uszoda jelenlegi legnagyobb látogatói szegmense, a 
családdal érkező fürdővendégek, egész éven keresztül tudják látogatni a 
medencéket. Az éves folyamatos látogatottság mellett, itt kaphat helyet a babaúszás 
és az óvodás úszás is. 
Célcsoport: 
családi, gyermek és baba szegmensek 
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3. Wellness részleg 
Az új fedett részhez kapcsolódó sószoba, masszázs, gőzfürdő, aromakabinok, 
pihenőrész és a meglévő szauna teljesen új szolgáltatásokat vezet be az 
intézménybe. A kiegészítő helyszínrajzon a wellness részleg már 80 m²-rel 
nagyobbra lett tervezve, pontosan a nagyobb vendéglétszám kiszolgálására és a 
szolgáltató egységek méretének növelése céljából. Ezen szolgáltatások által 
megcélzott közönség várható átlagos költései a legmagasabbak, jellemzően 
szálláshely igénybevételével együtt hétvégére vagy hosszabb időszakra érkeznek, 
helyben étkeznek és számos szolgáltatást igénybe vesznek. A helyi fürdővendégek 
részéről is jelentős érdeklődés várható, a sószoba légúti jótékony hatása miatt, 
valamint a rekreációs szolgáltatások jelenlegi népszerűsége miatt. A wellness 
részleg külön beléptető rendszerrel fog működni. 
Célcsoport: 
rekreációs, sportolói szegmensek 
Konkurencia: 
Gyopáros wellness részlege számos szolgáltatást biztosít, de azok elaprózottak, kis 
befogadóképességűek. A fürdő előnye viszont, hogy van gyógykezelés. Fedett 
pancsolómedencéjük inkább csak játékra alkalmas a gyermekek részére. 
Cserkeszőlő kevesebb wellness szolgáltatással rendelkezik, de van gyógyászati rész 
és a gyermekmedencéje nyitott. Mórahalom wellness szolgáltatásaiban kevesebbet 
nyújt, de szintén rendelkezik gyógyászati részleggel valamint a gyermekek részére 
kizárólag egy fedett kis méretű tanmedencével rendelkezik. Összefoglalva, a 
konkurenciához viszonyítva jóval markánsabb, letisztultabb és modernebb, nagyobb 
létszámot kiszolgálni képes wellness részleg kerül kialakításra. A platánfákra és a 
Kurcára néző körben üvegajtós kialakítással kiemelkedően egyedi wellness kínálat 
jön létre. 
 
Hullám-medence 
Az új, még mindig nagy vonzerőnek számító, attrakció létrehozásával a legnagyobb 
célcsoport, a családdal érkező vendégek, látogatásának élénkülése várható. 
Célcsoport: 
családi szegmens 
Konkurencia: 
Cserkeszőlőn van a legközelebbi hullám-medence, Gyopároson nincs, Mórahalmon 
egy más működési elvű és kisméretű hullám-medence található. 
 
33 m-es és 25 m-es medencék rekonstrukciója 
Ezen felújítások az elhasználódás figyelembevételével szükségszerűek. A felújítás 
után a sportolók modern körülmények között végezhetik munkájukat és a 
sportturizmus is magasabb színvonalon folytatható. Műszaki szempontból korszerű 
és egységesített gépészet kerül kialakításra. A főépülettel való összekötés fedett 
folyosó kialakításával, módosítva a tanulmányban szereplő nyomvonalat, egyenes 
vonalban történik, de a szintkülönbség miatt egy mozgáskorlátozott emelő 
felszerelésére van szükség. 
Célcsoport: 
sportolói szegmens 
 
Termálmedencék rekonstrukciója 
A felújítások elvégzésével műszakilag és esztétikailag is magas színvonalú 
szolgáltatás nyújtható. A rekonstrukció volumene változhat a végleges tervezői 
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vélemény függvényében, de legalább az állapotfenntartáshoz és a hatósági 
előírásokhoz szükséges javítások elvégzése szükségszerű. A teljes projekt 
legfontosabb eleme a termál kút létesítése, ez biztosítja az üzemeltetéshez 
nélkülözhetetlen, jelentősen megnövekedő, fűtési energiát. A jelenleg beérkező 
termálvíz kapacitás a mostani működéshez is nehezen biztosítja a szükséges 
hőmennyiséget. 
Célcsoport: 
családi, rekreációs szegmensek 
Konkurencia: 
Cserkeszőlőn, Gyopároson és Mórahalmon is hangsúlyos szerepet kapnak mind a 
nyitott, mind a fedett termál- és gyógyvizes medencék. Bár a Szentesi Üdülőközpont 
által medencékbe töltött termálvíz minősége kiváló és a tanúsítványa szerint 
gyógyvíz minőségű, de nem elismert gyógyvíz. Mindhárom vizsgált konkurens fürdő 
gyógyvízzel is rendelkezik. Mivel a gyakorlati életben a külföldi szóhasználat nem 
tesz különbséget gyógy- és termálvíz között, egységesen csak termálnak vagy spa-
nak nevezik, ez a nemzetközi idegenforgalomban eltűnteti ezt a kis mértékű 
versenyhátrányt. 
 
Strand sportpályák 
Hivatalos mérkőzések megrendezésére alkalmas pályák kialakításával, újabb széles 
látogatói szegmens nyerhető meg az üdülőközpont részére. A strandröplabda és 
strandfoci sportágak gyors fejlődése és kiugró hazai- és nemzetközi népszerűségük 
mutatja, hogy ezen szolgáltatások jelenleg nem hiányozhatnak egy tipikus 
strandfürdő területéről. 
Célcsoport: 
családi, sportolói, szabadidős sportolói, szegmensek 
Konkurencia: 
Mindhárom vizsgált konkurens fürdőben található homokos vagy füves strand-
focipálya, alapvető kínálati elemmé vált az utóbbi időben. 
 
Kurca-plage (plázs) 
A nemzetközi turizmus legnépszerűbb „sand, sea and sun” ötletére építve kerülne 
kialakításra a Kurca élővilágával is harmonizáló homokos föveny, a tengerpartokra 
jellemző berendezésekkel. A magas színvonalú szolgáltatás kuriózumnak számítana 
a belföldi turizmus palettáján, mellyel teljesen új látogatói szegmens nyerhető meg és 
a hazai piacon is jelentős versenyelőnybe helyezné az üdülőközpontot. Egyes vízi 
vidámparkok rendelkeznek mesterségesen kialakított tengerparti résszel, de az 
élővíz partjának hangulatával viszont nem. Itt kerül előtérbe még a vízieszközök jobb 
kihasználtsága is, a klasszikus csónakázási lehetőséggel való kiegészítés akár 
idegenvezetéssel együtt, túrák szervezése és modernebb eszközök beszerzése, 
esetleg egy kivilágított vízi szökőkút elhelyezése a Kurca kanyarulatában. A Kurcán 
elhelyezett stégen létrehozandó parti bár és terasz kialakításával az üdülőközpont 
egyike lesz azoknak a legmagasabb színvonalú vízparti nyaralóhelyeknek, akik 
hasonló szolgáltatást nyújtanak. 
Célcsoport: 
családi, szabadidős szegmens 
Konkurencia: 
Cserkeszőlő, Gyopáros és Mórahalom sem rendelkezik ehhez hasonló 
szolgáltatással. A Kurca-Plage a Szentesi Üdülőközpont egyedi arculatát alapvetően 
meghatározza és védjegyévé válhat. 
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Az üdülőterület és strand leválasztása 
Az élő növényzettel eltakart kerítés kialakításával az üdülőházak és a strand 
elválasztásra kerülne. Előnye, hogy biztonsági és nyugalmi szempontból kedvezőbb 
a szállóvendégek részére. Másodsorban marketing szempontból kedvezőbb, hogy az 
árak kialakításánál fürdőhasználat nélküli ár is kialakításra kerülhet. Valamint, a 
jelenlegi struktúrát követve, a vendégek térítés nélkül is igénybe vehetnék a strand 
szolgáltatásait, de akár kedvezményes csomagok kialakítására is lehetőség nyílik. 
 
Kiegészítések 
Kiegészítésként, a zöld területek aránya az előzetes kalkuláció alapján a minimum 40 
%-os érték felett marad. A folyamatban lévő, parkoló felöli, telekhatár módosítás és a 
beruházással elbontandó fa- és turistaházak is a zöld felületeket fogják növelni. Az 
előzetes tanulmánytervben nem került kidolgozásra a napozórészek kijelölése, 
természetesen a végleges terv szerves részét képezi majd, de a beruházás után 
fennmaradó zöld felület mérete ~20 000 m² lesz. Ez elegendő napozó- és 
pihenőfelületet biztosít. 
 
A növekvő látogatószám kiszolgálása a nagyobb számú szolgáltatásokkal és a teljes 
zöld terület kihasználásával kényelmesen megoldottá válik. 
 
A növekvő látogatószámmal egyenes arányban felmerülő vásárlási lehetőségek 
kiépítésére, amennyiben a meglévő épületekben már nem biztosítható hely, az 
uszoda liget felöli oldalán létesíthető kívülről és belülről is megközelíthető üzletsor. 
 
A működési tapasztalatok azt mutatják, hogy az öltözőket tekintve a nagyobb méretű 
központi öltöző kialakítása célszerű. Mivel a főépület belső átalakításával az öltözők 
a földszinten kerülnek kialakításra, ott lehetőség van egy ésszerű elrendezéssel a 
nagyobb vendégszám kényelmes kiszolgálására. Valamint a vendégek által 
közkedvelt, kültéren elhelyezett, paravánöltözők is megnövelik az átöltözési 
lehetőségeket. 
 
A fedett létesítményben létrehozandó, 25 méteresre is szűkíthető, 33,3 méteres 
medence jó alapot biztosít arra, hogy mind a vízilabda mérkőzések, mind az 
úszóversenyek színvonalas körülmények között kerüljenek megrendezésre. A 
fentebb említett bővíthető lelátórész kialakításával együtt a létesítményben jelenleg is 
munkájukat végző sportágak kiszolgálása magas színvonalon biztosítható. 
 
A wellness részleg kialakításánál a kiegészítő helyszínrajzban már 80 m²-rel 
nagyobb épület lett tervezve. A tervező elképzelései szerint a jacuzzi nem kerülne 
megépítésre, hiszen a létesítmény közvetlenül kapcsolódik a fedett élmény részhez, 
ahol többféle hasonló lehetőség is a vendégek rendelkezésére áll. Az élményzuhany, 
mely egyszerre 1 fő kiszolgálására alkalmas, kikerül a tervből. A felszabadult terület 
valamint a kibővítés lehetőséget ad arra, hogy nagyobb alapterületű gőzfürdő, 
aroma- és fénykabin kerüljön kialakításra. A pihenőterület is kibővített formában 
kerülne megvalósításra. A tervbe bekerül még, a wellness és a fedett élményfürdő 
között, egy mindkét egység felöl megközelíthető mosdó rész valamint a wellness 
vendégek részére minimum 4 darab tusoló. 
 
A jelenlegi 50 méteres medence helyén létesülő fedett uszoda és élményfürdőben 
megvalósuló 33,3 méter hosszú medencével kapcsolatban a tervező több alternatívát 
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elemzett ki. Ahhoz, hogy hivatalos vízilabda mérkőzésekre illetve rövidpályás 
úszóversenyekre alkalmas legyen a medence, biztosítani kell egyrészt a 33,3 méter 
hosszúságot, másrészről a 25 méteres távot. A felmerült megoldások közül a 
kiegészítő műszaki leírásban is szereplő mobil leválasztást választotta elsősorban a 
kivitelezés gazdaságos költségei miatt. Fontos szempont volt, hogy ezzel a 
megoldással nem kell megnövelni a fedett létesítmény tervezett területét. Másik 
alternatívaként a 33,3×25 méteres medence megvalósíthatóságának feltételeit 
vizsgálták meg. Mivel a jelenlegi medencetest 20 méter széles, így valamely 
oldalirányú bontás nélkül ez nem megvalósítható. Egy oldal bontása esetén a 
kivitelezők nem vállalják a bővítést, mert komoly statikai nehézségek lépnek fel, 
kizárólag teljes elbontást javasolnak. A régi medencetest elbontása és teljesen új 
medencetest építése jelentős többletköltséggel jár. A 25 méteres szélesség miatt a 
fedett építmény fesztávolsága jelentősen növekszik, ami az áthidalók és az egész 
szerkezet költségeit szintén aránytalanul megnövelik. Nem utolsó szempont, hogy a 
megnövekedett alapterület következtében a beépítési arány közelít a 
megengedetthez és a vizuális megjelenés is robosztus képet mutat. A 33,3×25 
méteres medence kialakítása és az ezzel járó építészeti megoldások előzetes 
költségbecslés alapján ~120 MFt-tal növelnék meg a tervezett költségeket. 
 
Az Idegenforgalmi Koncepcióban szereplő fedett 50 méteres versenyuszoda 
jövőbeni megvalósulásának lehetséges helyére több alternatíva kínálkozik. A 
létesítmény megvalósításához ~3000 m² területre van szükség. Az első az uszodától 
néhány méterre, az újonnan elkészült Vecseri-fok parkolóterület mellett található 
három Kurca parti telek. A 7517/2 helyrajzi számú telek 2609 m², a 7514/1 hrsz. 1727 
m² és a 7514/2 hrsz. 1077 m²  összesen 5413 m² területet biztosít. Második 
lehetőség az uszoda területén a 33 méteres medence mögött, a Széchenyi-liget felöli 
kerítés és a Vecseri-fok parkoló által határolt terület, mely a jelenlegi tervekben 
szereplő strand sportpályák területére esik. Ez a lehetőség a terület 
beépíthetőségének megengedett arányait már várhatóan túllépi. A harmadik 
alternatíva a Kurca túloldalán található Kutató Intézet nagy kiterjedésű területét jelöli 
meg. A hivatalos úszó- és vízilabda szervezet (FINA) versenyszabályzata és 
jövőbeni elképzelései azt mutatják, hogy mindkét sportágban a népszerűsítés 
érdekében lehetséges, hogy 25 méteres medencében is lehet majd mindkét 
sportágban nemzetközi versenyt rendezni. 
 
A szakmai állásfoglalás, tanulmányterv és annak kiegészítése alapján a 
strandfejlesztés elvégzésével olyan, a területi adottságokhoz igazodó, komplex 
szolgáltatási kínálat kerül kialakításra, mely a Szentesi Üdülőközpont egyedi 
arculatát kiemelkedően meghatározza a hazai turizmus palettáján.  
 
Fenntarthatósági leírás 
 
Jelenleg az üdülőközpont működéséhez éves ~26 mFt önkormányzati támogatásra 
van szükség.  Ennek a támogatási összegnek a ledolgozása és pozitív eredmény 
elérése a számítások szerint a jelenlegi szolgáltatásokkal is 5 év alatt elérhető. 
Azonban a fejlesztések egy része elengedhetetlen és szükségszerű, másrészről a 
szentesi idegenforgalom fellendüléséhez az üdülőközpont fejlesztése alapvetően 
meghatározó tényező. Olyan új attrakciók jönnek létre, melyek nagyságrendekkel 
növelik meg és szélesítik ki a látogatók számát, célcsoportokat és a szezonalitást is.  
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Várható üzemelési többletköltségek évente 
Dologi kiadások (fűtés, villamos energia, víz- és csatorna) ~ 15 mFt (jelenleg 54 mFt) 
Egyéb dologi kiadások (üzemeltetés, karbantartás költségei) ~10 mFt (jelenleg 33 
mFt) 
Személyi juttatások (min. 6 fő állandó, 6 fő szezonális dolgozó) ~15 mFt (jelenleg 46 
mFt) 
Várható kiadások összesen ~ 220 mFt (jelenleg ~180 mFt) 
 
Várható többletbevételek 
Saját többlet bevételek havonta a beruházás utáni első évben 

• Január  ~ 3 mFt  (napi 140 vendéggel több, jelenleg 360 fő)  
• Február  ~ 4 mFt (napi 190 vendéggel több, jelenleg 400 fő) 
• Március  ~ 4 mFt (napi 190 vendéggel több, jelenleg 430 fő) 
• Április  ~ 5 mFt (napi 240 vendéggel több, jelenleg 460 fő) 
• Május  ~ 6 mFt (napi 280 vendéggel több, jelenleg 600 fő) 
• Június  ~ 10 mFt (napi 470 vendéggel több, jelenleg 800 fő) 
• Július   ~ 8 mFt (napi 380 vendéggel több, jelenleg 1100 fő) 
• Augusztus  ~7 mFt (napi 330 vendéggel több, jelenleg 1100 fő) 
• Szeptember  ~ 4 mFt (napi 190 vendéggel több, jelenleg 500 fő) 
• Október  ~ 3 mFt (napi 140 vendéggel több, jelenleg 460 fő) 
• November  ~ 4 mFt (napi 190 vendéggel több, jelenleg 430 fő) 
• December  ~ 5 mFt (napi 240 vendéggel több, jelenleg 330 fő) 
• Összesen  ~ 63 mFt (évente 90 000 vendéggel több, jelenleg 220 000 

fő) 
Várható bevételek összesen 

1. év 220 mFt (~25 mFt önkormányzati támogatás ledolgozása) 
2. év 240 mFt (~20 mFt pozitív eredmény) 
3. évtől ~250-270 mFt (~30-50 mFt eredmény) 

 
A számítás alapja a 2008 teljes évi saját bevételi adatsor és látogatószám. A várható 
bevételeknél a kínálati oldal jelentős bővülését és az éves szezonalitást figyelembe 
véve határozza meg a havi bevétel értékét. 700 Ft-os kalkulált átlagárral számolva 
került kiszámolásra a vendégszám, melyeknél egyértelműen látszik, hogy egy 
szerényebb látogatószám emelkedés esetén is jelentős éves bevétel növekedés 
érhető el. A gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják, hogy az első 3 év látogatói 
tapasztalatai után alakul ki a viszonylag állandó és tervezhető bevételi oldal. A 
tanulmánytervből és a fenntarthatósági számításból egyértelműen kirajzolódik a 
Szentesi Üdülőközpont nagyságrendekkel való fejlődése, ezáltal a város 
idegenforgalmi életének élénkülése is. 
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……../2009. (IX. 26.) Kt. 
 
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont fejlesztési  
lehetőségei az L&L Bau Mérnöki Iroda  
tanulmányterve és annak kiegészítése alapján 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 
Üdülőközpont fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak 
szerint dönt: 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja  
 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélyes terveket készítesse 
el, és a pályázat határidőben történő benyújtásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Szentes Város Polgármestere  
- Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
- Szentesi Üdülőközpont NKFT. 
 
 
Szentes, 2009. augusztus 28. 
 
                                             Tisztelettel:                     

 
 
 
        Szirbik Imre 
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SZENTES VÁROS 

 

TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ 

FEJLESZTÉSE KERETÉN BELÜL 

III. ÜTEM 

 

 

Megbízó: Szentes Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala 

6600 Szentes 

Kossuth L. tér 6. 

 

Tervező: L & L – BAU Mérnöki Iroda 

5440 Kunszentmárton 

Széchenyi u. 9. 

 

 

Kunszentmárton, 2009. július hó 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

Szentes Város termál és strandfürdő fejlesztéséhez 
III. ütem 

 
1./ ELŐZMÉNY 
 
Társaságunk 2007. évben több fázisban készített tanulmánytervet valamint nem 
sokkal később engedélyezési terveket a termál és strandfürdő korszerűsítésére, 
átalakítására. Szentes város döntéshozói nagy figyelmet fordítanak a fürdő jövőbeni 
fejlesztésére, azonban természetes módon többféle megközelítésben más-más 
elgondolások fogalmazódnak meg. Ezek persze a pályázati lehetőségek 
függvényében illetve kilátásával szinte napról-napra változhatnak. Ez történik ma is, 
amikor is korábbi terveink, melyek engedélyezési tervek már a szakhatósági 
engedélyek beszerzése időszakában újabb elgondolásokat hoztak. A megbízásunk 
az általunk elkészített engedélyezési tervek további felülvizsgálata illetve új elemek 
beépítésére szól, mely azonban építészetileg más megjelenést hoz. 
Tehát az említett engedélyezési tervek alapjai – a jelenlegi elképzeléseket 
figyelembe véve -  megmaradnak, az új elemek pedig az alábbiak. 
 
 
Tanulmánytervünk a fürdő fejlesztése két ütemben vizsgálja. Az I. ütem az 50 m-es 
úszómedence korszerűsítésével a teljes fix lefedés valósulna meg úgy, hogy a nyári 
időszakban a tervezett üveg oldalfalak eltolhatóak legyenek. Kapcsolódjanak, 
hasonló szerkezeti megoldással, a gyermekpancsoló valamint az óriásgomba-
pancsoló medence, részeként a kialakítandó élménymedencéhez. 
Kapcsolódnia kell az 50 m-es medence-épülethez szervesen, a meglévő szauna 
épülettel összeépítetten egy wellness-részlegnek a szükséges építészeti 
kapcsolatokkal. Foglalkozni kell a fürdő és a kemping szétválasztásával, mellyel 
megoldódna az ellenőrizhetetlenség a két egység között. 
 
 
A II. ütem, mint lehetséges magvalósítási ütem is, a 33 m-es és tanmedence 
korszerűsítése az említett engedélyezési terv szerint, valamint a két medence 
központosított vízgépészeti megoldása. A lelátó alatti helyiségek bővítésével új 
elgondolás szerint hasznosítás csakúgy, mint a főépület meglévő helyiségeinek 
ésszerű elrendezése, átgondolása az új viszonyokhoz. 
A meglévő termálmedencék állapotának felmérése, a károsodások javítása, 
korszerűsítése. 
Ehhez az ütemhez kapcsolódva prioritását tekintve is utolsóként a tervezett 
hullámmedence magvalósítása is. A fenti két ütemre vonatkozóan a költségbecslést 
is el kell végezni, egyben javaslattal a pénzügyi ütemezésre is. 
 
 
 
2./ AZ I. ÜTEM SZERINTI MEGVALÓSITÁS, JAVASLAT 
 
A strandfürdő fejlesztését javaslatunk szerint, mindig a meglévő állapotok 
felülvizsgálatával kell kezdeni, mellyel sor kerülhet a korszerűtlen állapotok 
megszüntetésére. Azonban nagy figyelmet kell fordítani az új elemek 
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megjelenítésére, mert az így együttesen vonzza a fürdőzőket, akik csak akkor 
részesítik előnyben a környékbeli fürdőkkel szemben a szentesi strandfürdőt, ha 
teljes kiszolgálásban részesülnek. 
Az alábbi I. ütemben javasolt fejlesztésekkel el lehet érni a szélesebb körű 
kiszolgálást, melyre hajlamosabban akár többet is áldozni a vendégek. 
 
2.1. 50 m-es medence átalakítás 
 
Korábbi tanulmányunkban mint azt említettük – és engedélyezési tervek is készültek 
– két funkciót kapott az 50 m-es medence átalakítása. 33 1/3 m-es sportmedencét és 
16 2/3 m-es élménymedencét terveztünk. Ezzel a strandfürdő legnagyobb 
medencéje korszerűsítését és egyben új elemet – attrakciót – valósítunk meg, 
mellyel többi között a 8-12 éves gyermekek tartalmasabb önfeledt szórakozását 
valósítjuk meg, de a felnőtt korúak is kedvelt időtöltése az élményfürdőzés. 
Ugyanitt a következő fejlesztési lehetőség akár egyben a medence korszerűsítésével 
a teljes medence lefedése. A lefedéssel lehetővé válik a téli időszakban is a 
vendégek fogadása – bár ez sátorlefedéssel ma is lehetséges – így a körülmények 
más képet fognak mutatni. 
 
 
2.1.1. Szerkezeti kialakítása 
A lefedést a strand eddigi arculatához igazodóan egyszerű, letisztult építészeti 
megoldással terveznénk. A fa alkalmazása itt is megjelenik, mely a lefedés egész 
vázát képezné. Ragasztott keretállásokkal oldjuk meg a statikai vázat, és szinte 
teljes egészében függöny üvegfallal képezzük a homlokzati megjelenést. A nyári 
időszakban az egyébként fix üvegfalakat az alsó részen eltolható megoldással 
tervezzük, ezáltal a nyitottság a tér kiszélesítése, az átszellőzés válik lehetővé. 
Ezen fejlesztéshez a vízgépészeti gépházat a térszín alá terveznénk, fölé pedig a 
szellőző gépházat mindkét gépházat az alább ismertetendő wellness-részleg 
épületébe integrálnánk, teljes elszigeteléssel. 
Mint már említettük ezen tanulmányunkban nem említjük azokat a megoldásokat, 
melyet már engedélyezési tervben megfogalmaztunk, az szerves része ezen 
tanulmányunknak! 
 
2.2. Wellness-részleg kialakítása 
 
A fenti medencetérhez kapcsolódóan, de külön beléptető rendszerrel igénybe 
vehető, új wellness-részleget terveztünk a meglévő szauna blokkhoz kapcsolódóan. 
A tervek szerint a „nagy” medence élményrészéből kiindulóan, ahhoz közös 
üvegfallal, de hagyományos szerkezettel épülne ezen részleg, mely javaslatunk 
szerint a következő helyiségekből, használati egységekből állna. 
Az 50 m-es medence élményfürdőjéhez csak üvegfallal elválasztottan kerülne 
kialakításra a szauna-világ, mely egy jakuzzi medencét is  
befogadna. Itt aroma-fényterápiás szauna, infraszauna, gőzkabinok, valamint 
élményzuhany kapna helyet, természetesen a szükséges zuhanyozási lehetőséggel. 
Az épület elképzeléseink szerint 15x20 m, azaz 300 m2 alapterületet vesz igénybe 
és a szaunaépülettel a már hivatkozott engedélyezési tervben javasolt 
könnyűszerkezete folyosóval kötnénk össze, szintén nyáron oldaláról leszerelhető 
polikarbonát burkolattal, padlófűtéssel. 
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Az épületben kapna helyet egy masszázs-szalon, ahol 5-6 masszázságy, 
masszőrökkel, szolgáltatna. Kialakításra kerülne szakcég által berendezett 
sóbarlang, mely az utóbbi időben nagy érdeklődésre tarthat számot. A sóbarlangba 
mód nyílik a területen elhelyezkedő nagyméretű platánfa beintegrálására üvegfallal  
 
elválasztottan természetes körülményeket fenntartva. A Kurca felé nézően üvegfallal 
határolva, 10-12 ágyon könnyű zenehallgatás közben a pihenő helyiségben 
relaxálhatnak a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek. A női-férfi vizesblokk 
szerves része ezen részlegnek, mely egyben kötelező megvalósítással alakítandó ki. 
Az épület külső-belső folyosóján közvetlenül is eljuthatunk a finn szauna épületébe, 
mely folyosó télen belső, nyáron külső a nyitható oldalfalnak köszönhetően. 
 
2.3. Fedett gyermekpancsoló kialakítása 
 
A wellness-részleg az 50 m-es medence élményrésze egyik oldalán, a másik oldalán 
a gyermekpancsoló, az óriásgombás és a nagyobb méretű pancsoló a másik oldalán 
kapcsolódnak teljes lefedéssel az új medencetérhez. Szerkezete megegyezik a nyári 
oldalra tolható ajtókkal, a szabadba való mozgás szabadságát. 
 
3./ A II. SZERINTI MEGVALÓSITÁS, JAVASLAT 
 
A II. ütemben tehát a 33 1/3 m-es sportmedence, valamint a tanmedence 
rekonstrukciója valósulna meg a többi között. A sportmedence korszerűsítésének 
folyamatát a már említett engedélyezési tervben már megterveztük. A 
tanmedencével ott nem foglalkoztunk, jelenleg építészetileg használható, azonban 
az elmondottak alapján a kivitelezés technológiája miatt várható a kerámia fokozatos 
leválása. A gépész műszaki leírásban említést tettünk a technológiai vezetékek 
felújítására. 
A két medence vízgépészeti házát célszerűen egy helyen és építményben 
elhelyezni. Ezt a helyszínrajzon jelöltük is, amikor is gépház a földbe süllyesztetten 
kerülne kialakításra és a befúvó gépház is és a vízgépészet is itt lennek elhelyezve. 
Ebben a blokkban a lelátó alatti jelenleg szűkös helyiségek kibővítésének megoldása 
is szerepelne. A terveink szerint a földszinten és az emeleti részen most 
közlekedőként használt területet be lehetve vonni a bővítésbe, így közel 120 m2-t 
tudnánk hasznosítani. A homlokzatot a főépület stílusjegyeivel harmonizálóan ki 
tudjuk alakítani a főépület felöli féltető lezárással. A szerkezetét nem bontanánk meg 
csupán válaszfalakkal és homlokzati főfallal alakítanánk ki a tervezett épületrészt. 
 
Természetesen itt is kiépülnének a főépület és a medencék közötti téli-nyári 
összekötő folyosók. 
A fenti épület (lelátó) felújításával, bővítésével együtt célszerű átgondolni a főépület 
belső átalakítását is. Racionálisabb, központosabb helyiség-elhelyezésben kell 
együtt gondolni a rendelkezésre álló területeket. 
A főépület funkciójának átrendezése, homlokzati változás nélkül. Az öltözők a 
földszinten, míg a személyzeti helyiségek irodák az emeleten kapnának helyet. A két 
különálló épülettel kettéválasztanánk a strandvendégek és a sportolók beléptetését. 
A lelátó alatt csapatöltözők vizesblokkokkal, irodahelyiségek, játékvezetői, valamint a 
földszinten üzlethelyiségek is kaphatnának helyet. A költségbecslések fejezetben a 
fejlesztések költségeit határozzuk meg. 
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A II. ütemben kerülnének felújításra a meglévő termálmedencék, melyek 
vizsgálatunkkal az alábbi károsodásokat mutattak. A medencén keresztirányú 
repedések mutatkoznak. Tervek nem állnak rendelkezésünkre, ezért a beton 
szerkezeti vastagságot, vasalásokat nem tudunk megállapítani. A télen lehűlt 
szerkezetre engedett termálvíz a nagy hőfokkülönbség hatására megrepesztette az 
alaplemezt, melyet szakszerű kialakítással el lehetett volna kerülni. Terveink illetve 
javaslatunk szerint egy belső min. 15 cm vasbeton alaplemez és fal béléssel új 
szerkezetet kell képezni dilatáció kiképzéssel. A meglévő medencefejet visszabontva 
a jelenlegi fal felső szintjéig túlfolyóvályút képzünk és feszített víztükröt alakítunk ki. 
A felületét sokkal színesebb 5-6 színből – burkolási tervek alapján – 
uszodakerámiával burkoljuk. 
Ezek után vagy egy időben a strandterületet leválasztanánk a kempingtől, mellyel 
követhetőbbek lennének a két egység közötti mozgások. A jelenlegi sorompós 
bejáratot megtartanánk. A kaputól indulóan az út mellett kerítést építenénk, egy 
kapuval pedig lehetőséget biztosítva a fürdővendégek csónakázási lehetőségére. 
 
A mellékelt helyszínrajzon tervezett nyomvonalon építenénk az „élő” kerítést, 
leválasztást, mely a kerítés melletti elő-sövényes megoldással olvad a környezetbe. 
A kemping és a strand között kártyás beléptetést alkalmaznánk, vagyis a kemping-
lakók – ha kérik – az igénybevétel elején strandfürdőbe is kapnak belépést a 
kártyájukra. 
 
 
Amennyiben a tervezett II. ütemre rendelkezésre álló összeg lehetővé teszi a 
hullámmedence megépítését is javasoljuk, mint további attrakciót, mely nagy 
népszerűségnek örvend, ahol megépítették. 
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GÉPÉSZ 
Műszaki leírás 

 
Szentesen a Széchenyi ligetben található Városi fürdő rekonstrukciójára kerül sor, 
mely keretében a Bogdán Bt megbízást kapott a rekonstrukcióban résztvevő 
medencék víztechnológiai és vízgépészeti tanulmány tervének elkészítésére. 
A fürdő két szervezeti egységre bontható. Egyrészt különálló egységként kezelendő 
a sportszolgáltatásra, az úszásoktatásra kialakított, jól elkülönülő rész. Másrészt 
jelenleg jórészt csak a nyár folyamán működő strandszolgáltatás. A rekonstrukció 
során cél, hogy az egész éves sportszolgáltatás mellett a strandszolgáltatás is egész 
éven át működni tudjon. Ehhez szükséges kialakítani a télisíthetőség feltételeit. 
A rekonstrukció megvalósítására két ütemben kerülhet sor. Az egyes ütemek 
elkészítésére mintegy nettó 800-800 MFt áll rendelkezésre. 
 
I. ütem 
A strandszolgáltatást nyújtó fürdőrészben található 50m-es úszómedence fix fedést 
kap, melynek oldalfalai a nyári időszakban eltolhatóak, valamint két részre lesz 
bontva. Egy 33.3m-es úszómedencére és a fennmaradó részben kialakított 
élménymedence részre. Az élménymedence részhez kapcsolódóan, de attól 
beléptető rendszerrel elkülönítetten a meglévő szauna épülettel összekötve egy un. 
szaunavilág kerül kialakításra további különböző típusú szaunákkal, jakuzzival, 
pihenőtérrel és egyéb wellness szolgáltatásokkal. A jelenleg nyitott pancsoló 
medence is fedést kap és összekapcsolódik az 50m-es medence fedett terével. Az 
egész medencekomplexum fedett folyosóval kapcsolódik a meglévő öltöző, iroda és 
szociális blokk egységekhez.  
A pancsoló medence gépészete a meglévő gépházban marad. Az élmény- és úszó 
medence külön víztechnológiai egységként kezelve, de egy gépházon belül az új 
épület részeként földbe süllyesztett vízforgató gépházban nyer elhelyezést. Az 
élménymedence és a szaunavilág vízgépészetét is itt helyezzük el 
 
A víztechnológiai rendszer kialakításánál hipós fertőtlenítést vettünk figyelembe elő- 
és utóklór alkalmazásával ill. a szem- és bőrirritáció valamint a fedett részben a 
klórszag kiküszöbölésére ill. csökkentésére a Wapotec technológiában alkalmazott 
un. Hidroxsan nevű, klórdioxid alapú vegyszert adagolunk a medencébe való 
vízbetáplálás előtt a szűrtvíz vezeték ágba. Az eddigi tapasztalatok bebizonyították, 
hogy még mindig a klórozásos technológia a leghatásosabb és a legolcsóbb 
fertőtlenítési rendszer. A víz pH értékének beállítására 50%-os kénsav adagolást 
irányoztunk elő, mivel a hipó adagolás a víz pH értékét lúgos irányban mozdítja el és 
nem megfelelő pH érték esetés (7.2-7.6) a fertőtlenítés hatásossága lényegesen 
csökken. 
 
II. ütem 
 
 A 33,3m-es sportmedence is új szerkezeti formát kap, valamint megépül hozzá a 
sportmedence és a tanmedence víztechnológiai egységeit magába foglaló 
vízgépház. Ebben a gépházban nyer elhelyezést a sátras fedéshez szükséges 
légtechnikai berendezés, valamint a medencék és a sátrak fűtésére szolgáló 
melegvizes egységek és hőcserélők. Itt kell megemlíteni a termálvizes medencék 
felújítását, mert ezek szerkezetileg tönkre mentek - bár koruk ezt nem indokolná - de 
a hanyag kivitelezés következtében ez elkerülhetetlenné válik. Megvizsgáltuk a 
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tanmedence szerkezetét és gépészetét. Ez megfelel az előírásoknak, és szerkezeti 
kifogást sem találtunk, melyet a fürdőben dolgozó gépészek is megerősítettek. 
Azonban a sport- és tanmedencét megtápláló acél vezetékek már elavultak, több 
helyen erős korrodáció tapasztalható, ezért a közmű vezetékek cseréje indokolt a 
mai elvárásoknak megfelelő műanyag vezetékekre. A medencék víztechnológiai 
kialakítása az I. ütemben ismertetett eljárás szerint tervezett. 
Ebben az ütemben kerül sor a sportmedence lelátó és öltözők, ill. a strandfürdő 
öltözők, vizesblokk, iroda és üzlethelyiségek átalakítására, de ez a víztechnológiát 
nem érinti. 
 
Már a tervezett I. ütem elkészítésekor felmerül a kérdés, hogy a meglévő termálvizes 
kutak alkalmasak-e a megnövekedett fűtési igény kielégítésére (élmény- és 
úszómedence fűtése, medencecsarnok fűtése, szaunavilág fűtése) Az előzetes 
számításokból egyértelműen látszik, hogy nem.  
Új termálvizes kút fúrása válik szükségessé, mely csak a fürdő hő- és termálvizes 
medencefürdő ellátását biztosítja. A kút paramétereinek a következő igényt kell 
kielégítenie: min. 800-1000 liter/perc vízhozam 65-70°C hőmérséklet. Ilyen 
paraméterek mellett   Qmin = 13.3 kg/s x 4.186 x 25°C = 1395 kW 
Amennyiben ez a hőmennyiség kevésnek bizonyul, úgy a medencéből elfolyó 
termálvíz felfogásával hőszivattyú segítségével további hőmennyiség nyerhető. 
Megújuló energiaforrások alkalmazására KEOP pályázaton jelentős támogatás 
nyerhető. Jelenleg a pályázat 70%-os intenzitású.  
Az új kút fúrásával a fürdő nagymértékben függetleníthetné magát a másodlagos 
hasznosításra megkapott városi termálvíztől (hőmérséklete a téli fűtési időszakban 
alacsony, vízminőségéből adódóan a medencébe nem vezethető) és a DABIC KHT 
termálvizes kútjából kapott víztől (változó vízmennyiség és vízhőfok). 
Egy új kút fúrásának költsége 2009. évi árszínvonalon nettó 45.000,- Ft/m. Ehhez 
kapcsolódik a fürdőben újonnan kiépítendő szigetelt termálvizes vezeték.  
 
A kutak és a fürdő jelenleg is rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel 
és az ANTSZ által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal. 
A 121/1996 (VII.24) Kormányrendelet értelmében minden meglévő és újonnan épülő 
medencét vízforgató berendezéssel kell ellátni. Kivételt képeznek az elismert 
ásványvízzel vagy gyógyvízzel üzemelő medencék egyedi felmentés alapján. 
A tervet az: 
- ME-10-204/94 sz. műszaki előírás fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással, 
és a  
- 37/1996.(X.8.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről 
felhasználásával kell elkészíteni.. 
 
Az építendő létesítmény az alábbi vízbázisra és energiaforrásokra épül: 
 
 1. Települési ivóvíz hálózat 
  vízhozam: 600 l/perc  
  vízhőmérséklet: 14-20oC időjárástól függően 
 2.  B-71 kútkataszteri számú hidegvizes kút 
  Talpmélység: 571m   fúrás éve: 1959 (2004-ben felújítva) 
vízhozam: 900 l/perc  
  vízhőmérséklet: 27 oC  



L & L – BAU Mérnöki Iroda                                                                                              Tel./fax: 56-461-264    
5440 Kunszentmárton, Pf. 37.                                                                                                                                    Mobil:         20-9319-185    
 
 3.  B-657 kútkataszteri számú városi termálvizes kút 
vízhozam: 4-600 l/perc  
  vízhőmérséklet: 40-45 oC 
  Városi hőhasznosítás után átvett csurgalékvíz 
. 
 4.  B-559 kútkataszteri számú termálvizes kút 
vízhozam: 400 l/perc  
  vízhőmérséklet: télen 40-45 oC,  nyáron 70-75 oC 
  DABIC KHT-től átvett termálvíz 
 5.  Tervezett termálvizes kút 
vízhozam: 800-1000 l/perc (tervezői becslés) 
  vízhőmérséklet: 65-70 oC (tervezői becslés) 
 

Szentes Strandfürdő 
Fejlesztés, korszerűsítés III. 

KÖLTSÉGBECSLÉSE 
 
Ezen költségbecslés a 2009. évi anyagárak, munkadíjak meglévő és elkészült, az 
alábbiakhoz hasonló létesítmények megvalósítási árainak figyelembe vételével 
készült. 
I. ÜTEM 
1./ 50 m-es sportmedence bontása, korszerűsítése 
 mérete 50,0 m x 20,0 m = 1000 m2 
- átalakítva 33 1/3 m x 20,0 m = 666,67 m2 
 666,67 m2 x 130.000,- Ft/m2=    86.666.665,80 Ft 
- élménymedence  
 16 2/3 m x 20,0 m =333,33 m3 
 333,33 m2 x 140.000,- Ft/m2=    46.666.666,50 Ft 
 
2./ 50 m-es medence lefedése, légtechnikával 
 mérete: 58,0 m x 28,0 m = 1624,0 m2 
 2000 m2 x 220.000,- Ft/m2=    440.000.000,- Ft 
 
3./ Gyermekpancsolók lefedése, légtechnikával 
 720 x 220.000,- Ft/m2=     158.400.000,- Ft 
 
4./ Wellness-részleg kialakítása, berendezve 
 mérete 20,0 x 15,0 m = 300 m2 
 300 m2 x 200.000,- Ft/m2=   57.000.000,- Ft 
 
5./ Közlekedő folyosók, padlófűtéssel, 
     polikarbonát külső burkolattal 
 77,5 fm x 90.000,- Ft/fm=    6.975.000,- Ft 
- meglévő szerkezetre 
- 68,5 fm x 65.000,- Ft/vm=    4.452.500,- Ft 
 
6./ Új termálkút fúrása 
 1200 fm x 45.000,- Ft/fm=   54.000.000,- Ft 
_______________________________________________________ 
I. ÜTEM MINDÖSSZESEN (NETTÓ):   854.160.833,- Ft 
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II. ÜTEM 
1./ 33 1/3 m-es medence bontása, korszerűsítése 
 mérete 33 1/3 x 21,0 m = 700 m2 
      700 m2 x 130.000,- Ft/m2=   91.000.000,- Ft 
 
2./ Közös gépház építése, 
     kapcsolódó vezetékekkel    24.000.000,- Ft 
 
3./ 33 1/3 m-es medence új  
GRABOPLAST sátorral, BLOWTHERM  
fűtéssel, közlekedő felületek  
padlófűtéssel ellátva 
1260 m2 x 31.000,- Ft/m2=    39.060.000,- Ft 
 
4./ Lelátóépület felújítása, bővítése 
 ~ 300 m2 x 160.000,- Ft/m2=   48.000.000,- Ft 
 
5./ Főépület átalakítása 
 ~ 300 m2 x 160.000,- Ft/m2=   48.000.000,- Ft 
 
6./ Termál medencék felújítása 
 ~ 250 m2 x 130.000,- Ft/m2=   32.500.000,- Ft 
 
7./ Kemping leválasztása 
 458,5 fm x 5000,- Ft/m2=    2.292.500,- Ft 
 
8./ Hullámmedence építése gépházzal, automatikával 
 
 300 m2 x 200.000,- Ft/m2=   60.000.000,- Ft 
 
9./ Elektromos hálózatfejlesztés   10.000.000,- Ft 
_______________________________________________________ 
II. ÜTEM MINDÖSSZESEN (NETTÓ):   354.852.500,- Ft 
 
 
A pontos kivitelezési költségek az engedélyezési és kiviteli tervek birtokában 
határozhatóak meg. 
 
 
Kunszentmárton, 2009. július hó 
 
 
     Lajkó Tibor 
               okl.ép.mérnök 
               építési szakértő 
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KIEGÉSZÍTŐ 

MÚSZAKI LEÍRÁS 

a 

Szentes Város Strand- és termálfürdő fejlesztése  

 

 

 

1./ ELŐZMÉNY: 
 
2009. július hónapban társaságunk elkészítette Szentes város Strandfürdő fejlesztési 
elképzeléseit átfogóan az strand egész területére. A megvalósítás lehetőségét két 
ütemre bontottuk. Ezek az elképzelések döntés-előkészítést, majd pályázati források 
megcélzását hívatott megvalósítani. 
A tanulmányhoz jelen műszaki leírásban további kiegészítéseket teszünk, mivel a 
Vecseri fok csatorna betöltésével, melynek helyén parkolók építése történt meg, 
újabb lehetőségek nyílnak a strand megközelítésére. 
Ezen kiegészítésben tehát bemutatjuk a parkolók felöli bejárat helyét, valamint a 
strandhoz kapcsolódó ismert és ismeretlen attrakciók megvalósításának 
lehetőségeit. 
Így a bejárati épülethez közeli immáron kibővített területen a strandolás melletti 
sportolási lehetőségek kapnának helyet így: strandfoci, strandröplabda, trambulin, 
asztalitenisz. 
Elképzelések szerint  a Kurca partján  „tengerparti” környezetet alakítanánk ki, 
mellyel újabb vendég szegmens látogatására lehet számítani. 
 
 
2./ KIEGÉSZÍTŐ VÁLTOZÁSOK: 
 
Az említett tanulmányban az I. és II. ütemben valósulnának meg a fejlesztések. A 
végleges elképzelések szerint egyidejű megvalósulást tervezünk, melynek költségei 
a kiegészítés végén található. 
 
 
 
 
2.1 Új bejárati épület építése 
 
Az említett pakolók megépítésével lehetőség nyílik a meglévő kemping épületeit 
kiszolgáló szilárd burkolatú utak összekötésére, melyre a telekhatárnál helyeznénk el 
az új bejárati épületet. 
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Az épületet kettéosztja egy szárazkapu sorompóval, mely a kempinglakókat 
portaszolgálat engedi be, gépkocsival ill. gyalogosan. Az épülethez itt csatlakozik a 
kiépítendő kerítés, mely elválasztja a strandot a kempingtől. A kemping felöli 
épületrészen a kempinglakók szabadidős tevékenységüket folytathatják úgy, mint 
biliárd, internet, sakk, stb.. 
A strand felöli részen a strand vendégeinek beléptetése történik két pénztári pulttal, 
mely a forgalom függvényében fog működni. 
Az épület részét képezi a sportpályákhoz kapcsolódó férfi-női vizesblokk is. 
 
 
2.2 Tervezett fedett 33m-es medence többfunkciós 
       Átalakíthatósága 
 
Az 50m-es úszómedence élmény- és 33m-es úszómedencévé történő átalakítása 
további funkcióval kerülne kibővítésre. 
A 33m-es medencét rövidpályás versenyek lebonyolítására is alkalmas 25m-es 
medencévé is át lehet majd alakítani mobil eltolható (~8m) pódiummal, ugrókövekkel. 
A versenyek alkalmával rátolható a medencére, szilárd felületet képezve, majd 
visszatolható annak befejezésével. 
 
 
2.3 Sportpályák kialakítása 
 
A strandoláshoz kapcsolódó sportolási lehetőségek a bejárat bal oldali, eddig 
kihasználatlan területén valósulna meg. Akár nemzetközi mérkőzések 
lebonyolítására is alkalmas strandfoci és strandröplabda pályát terveztünk, mindkét 
pályához lelátókkal. A pályák a szabályoknak megfelelően kellő mélységű homokkal 
feltöltöttek védősávokkal. A lelátók rácsos acélszerkezetűek, gyalult fa járó- és 
ülőfelületekkel. 
Ezen a területen kerülnének elhelyezésre szilárd aljzatra, 3db kültéri asztalitenisz 
asztalok, melyeket a nap végén takaróponyva véd. 
A nagy népszerűségnek örvendő, több korosztály is használó 4 fős trambulin is 
helyet kap. Ezek mellett lengőteke és más kisebb helyen elférő játékok is  
elhelyezhetőek. 
A fenti területeken javasoljuk a jelenlegi nem egységes talaj és pázsit teljes 
felújítását, kiépített öntözőrendszerrel. Ezzel esztétikusabb, jobban használható 
napozó felületeket is létrehozunk, melyre a várható vendégszám növekedésével 
nagyon nagy szükség lesz. 
 
4./ „KURCA PLÁZS KIALAKÍTÁSA”: 
 
A Kurca partján jelenleg  vízieszköz kölcsönző működik. A stég bővítésével cca.: 
150m2-en egy bár kapna helyet ~30-50m2 kialakítással, mindenféle koktélok, italok 
felszolgálásával. Ehhez szervesen kapcsolódnak a fehér homokon telepített 
napozóágyak napernyővel. A füves strandtól 70cm magas kőkerítés választja el a 
„plázs-t”, melyhez kiépített lábmosón és vízpára függönyön keresztül léphetünk be. A 
könnyebb közlekedést a homokra rakott fafelületű közlekedő segíti. 
A plázs kialakításával a jelenlegi kempinghez vezető aszfalt út, valamint az 
uszodagépészeti gépház elbontásra kerül. Így a strand teljes szélességében 
húzódna a helyszínrajz szerint a homokos föveny. 
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Szentes Város Strandfürdő 
Fejlesztése III. ütem 

KÖLTSÉGBECSLÉS KIEGÉSZÍTÉSE 
 

 
Tanulmányterv szerinti I. ütem összesen  :                                   854.160.833.- Ft 
Tanulmányterv szerinti II. ütem összesen :                                  363.852.500.- Ft 
 
MINDÖSSZESEN (nettó)      :                                                1.218.013.333.- Ft 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

     Bejárati épület+beléptető rendszer       :                                     75.000.000.-Ft 
       Kapcsolódó közlekedő utak                :                                       6.800.000.-Ft 
    Strandfoci pálya+lelátó                          :                                    17.000.000.- Ft 
    Strandröplabda pálya+lelátó                 :                                       8.600.000.- Ft 
    Asztalitenisz asztalok                            :                                       1.000.000.- Ft 
    Trambulin(4db)                           :                                                 3.500.000.- Ft 
    Felújítandó talaj-és gyepfelület            :                                       12.000.000.-Ft 
    Wellness részleg kibővítése +80m2-rel :                                     16.000.000.-Ft 
    Kurca plázs kialakítás (stég+bár, homokfelület berendezéssel, 
    körülhatárolással)                                 :                                       49.000.000.-Ft 
    Meglévő éületek bontása (gépházak, faházak):                           15.000.000.-Ft 
    Új hidegvizes kút fúrása                                                                9.000.000.-Ft 
    Fedett 33m-es medence többfunkciós kialakítása:                      22.000.000.-Ft 
     
 
Teljes földalatti és feletti termál-, víz-, szennyvízvezetékek 
rekonstrukciója, kapcsolódása az új létesítményekhez:              150.000.000.-Ft 
 
KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN (nettó):                      384.900.000.-Ft              
 
TELJES BEKERÜLÉS MINDÖSSZESEN (NETTÓ):       1.602.913.333.-Ft 
 
 
 
 
Kunszentmárton,    2009.  augusztus hó      
 
 
                                                                                             Lajkó Tibor 
                                                                                          okl. ép. mérnök 
                                                                                          építési szakértő 
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