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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                POLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 858-4/2017. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. április 27-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 132/2016. (VI. 30.) határozatában 

döntött arról, hogy a Kecskeméti Fürdő, valamint a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark 

területére, azaz a 10211/1 hrsz-ú és 10211/2 hrsz-ú ingatlan által határolt településrészre 

vonatkozóan gyógyhellyé nyilvánításra irányuló kérelmet nyújt be. 

 

A kérelem benyújtásának alapvető feltétele a környezeti feltételek, elsősorban a kijelölt területen 

a négy évszakos levegőtisztasági előírások és a megfelelő zajszint biztosítása. A 

levegőszennyezettség-mérések 2016. április és 2017. március között lezajlottak, a mérési 

eredmények a jogszabályban előírtaknak megfeleltek. 

 

A zajszintmérésre 2016 decemberében került sor, azonban annak eredménye csak részben 

megfelelő. A szakvélemény megállapította, hogy a kijelölt terület gyógyhellyé nyilvánítása a 

hatályos jogszabályok értelmében teljes egészében nem lehetséges. A mérést végző labor az 

eredetileg kijelölt területen belül megjelölte azt a területet, ahol a mért és számított zajterhelési 

értékek megfelelőek a gyógyhely minősítés megszerzéséhez. Annak érdekében, hogy a 

gyógyhely minősítést megszerezhessük, az eredetileg kijelölt területet csökkenteni kell arra a 

területnagyságra, ahol a zajterhelés nem haladja meg a fokozottan védett területekre vonatkozó 

határértékeket. 

 

A zajterhelési értékeknek megfelelő és így gyógyhellyé nyilvánítható területet mutatja be a 

határozat-tervezet mellékletében szereplő térkép. 

 

A településrendezési terv módosításának tervezetében is meg kell jelölni a módosított területet. 

Ennek megfelelően van lehetőség a még szükséges engedélyek és szakvélemények 

beszerezésére, a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem ezt követően, előreláthatólag 2017. 

szeptember-október hónapban nyújtható be. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. április 1. napjával hatályba lépő új jogszabályi 

rendelkezések következtében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megszűnt, így a természetes 

gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 

gyógyhellyé nyilvánítási kérelemről Budapest Főváros Kormányhivatala dönt. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 132/2016. (VI. 30.) határozatának módosításáról. 

 

 

Kecskemét, 2017. március 31. 

 

 

 

 

                           Szemereyné Pataki Klaudia 

         polgármester



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

                                                   

KIVONAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2017. (IV. 27.) határozata 

Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 858-4/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

132/2016. (VI. 30.) határozatának 1. pontját úgy módosítja, hogy a Kecskeméti Fürdő, 

valamint a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark területének meghatározott részére, azaz 

a 10211/1 hrsz-ú és 10211/2 hrsz-ú ingatlanok területén, jelen határozat melléklete szerinti 

térképen jelölt területre vonatkozóan gyógyhellyé nyilvánításra irányuló kérelmet nyújt be 

Budapest Főváros Kormányhivatalához. 

 

2. A közgyűlés a kérelem benyújtásának határidejét 2017. október 31. napjában határozza meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


