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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 2842-21/2016. 

Ügyintéző: dr. Veress Nikoletta 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. június 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:   Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. június 1. 

 

 

 

                 Szemereyné Pataki Klaudia 

                   polgármester 

 

 

 

Határozat-tervezet 

 

 

         /2016. (VI. 28.) VVB. sz. határozat 

Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2842-21/2016. ügyszámú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:   
 

               

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság                 …../2016. (VI. 27.) EtB. számú határozat 

Értékmegőrzési Bizottság      …../2016. (VI. 27.) ÉmB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    .…/2016. (VI. 28.) VVB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság    …../2016. (VI. 28.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                POLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 2842-17/2016. 
Ügyintéző: Dr. Veress Nikoletta 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2016. június 30-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, GINOP - 7.1.3 – 2015 Gyógyhelyek 

komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra azok a helyi önkormányzatok 

nyújthatnak be 2018. január 5-ig támogatási kérelmet, ahol az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (továbbiakban: OTH) által nyilvántartásba 

vett gyógyhelyek vannak. Jelenleg Kecskeméten nincs nyilvántartásba vett gyógyhely, ezért a 

támogatási kérelem benyújtása, esetleges későbbi pályázatokon történő részvétel, illetve távlati 

célként a helyi gyógyturizmus fellendítése érdekében célszerű a város területén olyan területet 

kijelölni, amelynek gyógyhellyé nyilvánítási kérelmét elindíthatjuk.  

 

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szabályozza a 

gyógyhellyé minősítési eljárás menetét, feltételeit, valamint a kérelemmel együtt becsatolandó 

dokumentumok felsorolását. A gyógyhellyé nyilvánítás magára a településre vagy 

településrészre vonatkozik, így az eljárást az önkormányzatnak kell kezdeményeznie, amelynek 

megindításához elsőként képviselő-testületi döntés szükséges. A Kecskeméti Fürdő területén 

található kút vizét, amely a Kecskeméti Fürdő 2 medencéjét ellátja, 2012 májusában gyógyvízzé 

nyilvánították, ezért a Kecskeméti Fürdő 2013 augusztusa óta jogosult a gyógyfürdő megnevezés 

használatára, így e feltételek már adottak a gyógyhellyé nyilvánításhoz. 

 

A kérelemben meg kell határozni a településrész határvonalának megjelölését az érintett 

ingatlanok helyrajzi számának és az EOV koordinátáknak a feltüntetésével. Ehhez szorosan 

kapcsolódik, hogy a kijelölt gyógyhely határvonalát tartalmaznia kell a terület-, illetve 

településrendezési tervnek is (továbbiakban: TRT), mert a kérelem mellékleteként a TRT-

módosítás tervezetét kell benyújtani. A jogszabályi feltételeket, a levegőszennyezettség szintjére 

vonatkozó próbamérés eredményét, illetve az OTH-val folytatott tárgyalásokat figyelembe véve 

javaslom, hogy a gyógyhellyé nyilvánítási kérelmet a Kecskeméti Fürdő, valamint az 

Élményfürdő és Csúszdapark területére (10211/1 és 10211/2 hrsz.) kérjük meg, amikor az ehhez 

szükséges dokumentáció rendelkezésre áll. 

 

Feltétele a kérelem benyújtásának a környezeti feltételek biztosítása (levegőtisztasági előírások, 

megfelelő zajszint mérési eredmények, rendezett zöldfelület, stb.). A tervezett gyógyhely kijelölt 

határvonalán kell elhelyezni azokat a mérési pontokat, ahol egy akkreditált laboratórium az előírt 



5 

 

méréseket a kihelyezett műszerekkel el tudja végezni. A területen a levegőszennyezettség 

vonatkozásában próbamérést végeztettünk az Akusztika Mérnöki Kft-vel. A mérés 2016 

áprilisában zajlott, amely már megfeleltethető a jogszabályok által előírt 4 évszakos mérés 

egyikének. Mivel a mérési eredmények megfelelőek voltak, javasolható a gyógyhellyé 

nyilvánításra vonatkozó kérelem benyújtása. 

 

A tervezett gyógyhely területe, illetve a mérési pontok előzetesen már egyeztetésre kerültek a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatallal, amelyhez a próbamérést 

követően benyújtottuk a terület és a mérési pontok jóváhagyására vonatkozó kérelmet. Erről a 

kormányhivatal határozattal dönt. 

 

A további három mérés még csaknem 10 hónapot vesz igénybe, így ezen idő alatt az egyéb 

szakvélemények beszerzése folyamatosan megoldható. Csatolni kell az Országos Meteorológiai 

Szolgálatnak (továbbiakban: OMSZ) a terület éghajlati adottságait a tervezett gyógyászati 

tevékenység szempontjából értékelő szakvéleményét, valamint orvosi véleményt a terület 

természetes gyógytényezőinek gyógyászati alkalmazási lehetőségeiről, betegségek szerinti 

javallatairól és ellenjavallatairól. Amint a mérési eredmények, az OMSZ szakvéleménye és az 

orvosi vélemény a rendelkezésünkre áll, meg kell küldeni azokat az Országos Közegészségügyi 

Központ részére szakvélemény kéréséhez. E dokumentum beszerzését követően nyújthatjuk be a 

konkrét kérelmet az OTH részére, amely helyszíni szemlét követően dönt a gyógyhellyé 

nyilvánításról. 

 

A gyógyhellyé nyilvánítási eljárás költsége 160.000 Ft, amelynek OTH részére történő 

megfizetése csak 2017-ben lesz esedékes. A 4 évszakos levegőterheltségi szint mérések és a 

zajszint mérés költsége összesen bruttó 3.009.900 Ft, amelynek összege jelenleg a 4070102 

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok költségvetési soron rendelkezésre áll. A terület és a 

mérési pontok kormányhivatal által történő véleményeztetése, illetve további szakvélemények 

kiállításával kapcsolatban merülhetnek még fel igazgatási költségek, amelyek fedezete a 

4611161 Egyéb működési kiadások költségvetési előirányzaton áll rendelkezésre. 

 

A gyógyhellyé nyilvánításra vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, 

de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított huszadik évben ellenőrzi. 

 

Összefoglalva, a gyógyhellyé nyilvánítás kapcsán, ilyen irányú döntés esetén, az alábbi 

munkafolyamatot kell követnünk: 

 

 

- A közgyűlésnek döntést kell hoznia arról, hogy az adott településrészre vonatkozóan a 

gyógyhellyé nyilvánításra irányuló kérelmet benyújtja, ennek lebonyolításával megbízza 

a polgármestert. 

 

- A gyógyhely határvonaláról és a mérési pontokról a népegészségügyi feladatkörben 

eljáró megyei kormányhivataltól közegészségügyi szakvéleményt kell kérni. 

 

- A jogszabályi előírások figyelembevételével el kell készíteni a TRT módosításának 

tervezetét, mivel ezt a kérelemhez majd be kell nyújtani.  

 

- A kijelölt mérési pontokon az akkreditált laboratórium elvégzi a négy évszakos 

levegőterheltségi szint, valamint a zajszint mérését. 
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- Be kell szerezni az OMSZ-nek a terület éghajlati adottságaira tervezett gyógyászati 

tevékenység szempontjából értékelő szakvéleményét. 

 

- Be kell szerezni egy reumatológus szakorvos véleményét a terület természetes 

gyógytényezőinek gyógyászati alkalmazási lehetőségeiről, betegségek szerinti 

javallatairól és ellenjavallatairól. 

 

- Amikor a négy évszakos mérési eredmények, a meteorológiai szolgálat szakvéleménye és 

az orvosi vélemény rendelkezésre áll, azokat meg kell küldeni az Országos 

Közegészségügyi Központ részére szakvélemény kérése céljából. 

 

- Amikor minden dokumentum rendelkezésre áll, a jogszabályban előírt törzslap pontos 

kitöltésével és a dokumentumok egyidejű csatolásával be kell nyújtani a kérelmet az 

OTH részére. 

 

 

A fentiek alapján a kérelmet előreláthatólag 2017. március-április hónapban tudjuk benyújtani.  

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Kecskeméti Fürdő, valamint az Élményfürdő és 

Csúszdapark területére (10211/1 és 10211/2 hrsz.) vonatkozó, gyógyhellyé nyilvánításra irányuló 

kérelem benyújtásáról. 

 

 

Kecskemét, 2016. június 1. 

 

 

 

 

                            Szemereyné Pataki Klaudia 

                                 polgármester



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

                                                   

 

KIVONAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (VI. 30.) határozata 

Gyógyhellyé minősítési kérelem benyújtása 

 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2842-17/2016. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Fürdő, valamint az Élményfürdő és 

Csúszdapark területére, azaz a kecskeméti 10211/1 hrsz-ú és 10211/2 hrsz-ú ingatlanok 

területére vonatkozóan gyógyhellyé nyilvánításra irányuló kérelmet nyújt be az Országos 

Tisztiorvosi Hivatalhoz. 

 

2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a kérelem 

benyújtásához szükséges dokumentációt szerezze be, valamint a kérelmet nyújtsa be. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

3.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, a kérelem benyújtásával 

kapcsolatos, 2017. évben felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetés tervezésekor 

vegye figyelembe. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


