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S z e n t e s  
 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt év október 17-én délután 14 órakor jelentős vízromlás következett be az Üdülő-
központ Nonprofit Kft. működési területén lévő 33-as medencében.  
 
Az ANTSZ október 18-án délelőtt 10 órakor tartott ellenőrzést és megállapította, hogy a me-
dencében lévő víz klór határértékei a mért különböző pontokon nagymértékű eltérést mutat-
nak egymáshoz képest. A medence üzemeltetését felfüggesztette és kötelezte az önkor-
mányzatot a műszaki hiányosságok megszüntetésére.  
 
Az Üdülőközpont vezetője megkezdte a kivizsgálást, valamint a probléma megoldására ja-
vaslatokat kért különböző cégektől.  
 
A szakvélemények ismeretében megállapítható, hogy a vízforgató rendszer nem megfelelő, 
kapacitása alacsony hatásfokú.  A medence vízáramlási, hőtechnikai és 
vegyszertechnológiai szempontból nem megfelelő.  
 
A hiányok megszüntetésére javaslatokat kért, valamint arra, hogy a helyreállítási munkáknak 
milyen anyagi vonzata lenne.  
 
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a megvalósítás lehetőségeit és annak anyagi vonza-
tait.  
Az előzetes becslések alapján az alábbi javaslatot teszem: 
 
../2011. (I.21.) Kt. 
Tárgy: Üdülőközpont 33 m-es medencéjének felújítása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
működési területén lévő 33-as medence felújításának lehetőségét megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. „A” változat: 
A mellékletben szereplő „A” változat  becsült összegét (20.926.000,- Ft+Áfa) elfo-
gadja az abban foglalt tartalommal.  
 
 



 „B” változat: 
A mellékletben szereplő „B” változatot támogatja az abban foglalt becsült összeg 
(24.161.000,- Ft+Áfa) erejéig.  
 
2. Szentes Városi Szolgáltató Kft. hőcserélőre vonatkozó és a mellékletben sze-

replő összeget (4.500.000,- Ft+Áfa) elfogadja.  
 
3. A Képviselő-testület a medence felújításához szükséges anyagi forrást a pályá-
zattal megvalósítani tervezett „Strandfejlesztés”-hez korábban igényelt MFB hitel-
keret (2. hitel cél: általános beruházás 2.7 alcél: települési turisztikai fejlesztések 
finanszírozása) terhére biztosítja, ami maga után vonja a 2011. évi költségvetés-
ben az önerő csökkenését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Üdülőközpont Nkft. ügyvezető 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Üdülőközpont Nkft. ügyvezetője 
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
4. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 

 
 
Szentes, 2011. január 13. 
 
 
 
         Szűcs Lajos sk. 
 

 














