
A Fürdőtelep Egyesület 2022. augusztus 13-i közgyűlésén elhangzott lakossági 
kérdések, amelyekre az Önkormányzat írásos válaszát várjuk:

1.) Mi az Önkormányzat elképzelése a Bezerédj strandbejárón tapasztalt 
tarthatatlan állapot rendezésére? Itt a rendkívüli módon lerobbant, 
korszerűtlen és meggyőződésünk szerint az érvényes egészségügyi 
szabályozásnak csak nyomokban megfelelő büfésorra gondolunk.

A bejáróban lévő üzletek szerződéseit még Kenese kötötte. Azóta több épület 
gazdát cserélt, többen csődbe kerültek. Az épületek magántulajdonban vannak. 
A működtetésből adódó hiányosságokat a fogyasztóvédelemnek és az Ántsz-nek 
kell jelentenie annak, aki a szolgáltatással nincs megelégedve. Az akarattyai 
önkormányzatnak csak területhasználati díj szedésére van joga. Több 
alkalommal felszólították az üzleteket környezetük karbantartására, amit vagy 
megcsinálnak, vagy nem. 2023. áprilisban bejárás lesz. 

2.) A készülő környezetvédelmi program megalkotásával kapcsolatban 
tagunk Vajdovicsné Vissy Erzsébet környezetvédelmi szakember 
(Kisfaludy Strobl Zsigmond unokája) szívesen felajánlja segítségét. 

2022. november 16-án kiküldésre került a környezetvédelmi program tervezete 
az összes egyesület részére véleményezésre.

3.) Milyen formában lesz elérhető az MNB előtti parti sáv? Lesz-e strand 
az MNB Oktatási Központ vendégei számára? Ha igen, külsösök 
milyen feltételekkel használhatják? Mint meghirdették sok 
munkalehetőség adódik majd az új komplexum működésekor. Az 
álláspályázatok hol és mikor lesznek elérhetők? 

Az Önkormányzat információi szerint lesz strand rész az intézmény látogató 
számára. Ehhez fürdésre alkalmas feltételeket kell kialakítani, amely a BOKK 
feladata. Az ehhez kapcsolódó engedélyek beszerzése önkormányzati feladat, de 
az illetékeket és díjakat a BOKK fogja rendezni. A megközelítést kulturált 
gyalogos, vagy maximum kerékpárral megközelíthető lejáró biztosítja a Merkeli 
féle telek mellett. Álláskeresők számára: nyáron eddig két alkalommal volt 
állásinterjú, ezekről az Önkormányzat a honlapján hírt adott. Szeptember végén 
a VEOL-ban hirdettek állást. 

4.) Tudomása van-e az Önkormányzatnak arról, hogy a volt Bencés 
üdülő helyén épülő beruházáshoz hozzákezdenek-e idén? Mi lesz az 
ígért nagy parkoló rendbetételével?



Jelenleg a tereprendezési és bontási munkálatokkal végeztek és 2024. év 
nyarára tervezik az 1.2.3.4. épület átadását majd ezt követően az 5.,6.,7. 
épület a II. ütemben fog megvalósulni.

A volt Bencés üdülő környezetére tervezett lakópark kivitelezőivel előzetes 
egyeztetések voltak a parkoló rendbetételére: közvilágítás kialakítása, 
szegélyek elbontása, térkövezés. Jelenleg még nincs aláírt szerződés. A 
tervezett lakópark beruházással kapcsolatos tájékoztatót  a honlapon 2022. 
április 11-én tettük közzé.

5.) Van-e bármilyen jogi eszköze, vagy más megoldási lehetősége 
községünk vezetőinek arra vonatkozóan, hogy a volt NAPFÉNY ÁBC 
jelenleg ismert lerobbant, korszerűtlen állapota javuljon? Ez a 
kereskedelmi egység jelen állapotában, választék hiányosságával, 
árszínvonalával és higiéniai állapotával községünk szégyenfoltja. 

Az ABC épülete és területe magántulajdonban van Az önkormányzat azonban 
többször felszólította a bérlőt az ABC körüli terület rendbetételére, a 
lakókocsikat a felszólításra elvitette a tulajdonos.

6.) Kerékpárral és részben gépjárművel is szinte járhatatlan a 
Gumirádli felé vezető Aligai út. Mikorra tervezi az Önkormányzat az 
út rendbetételét? A Gumirádli strandon nincs mindig szolgáltatás. 
Több alkalommal nem volt nyitva a WC és a Büfé sem.

7.) Mi az Önkormányzat álláspontja a Csomai Dávid által tervezett, a 
magasparti Kilátótól az alagút felett átvezető – leromlott állagú – 
lejáró  közmunkával történő rendbetételével kapcsolatban? 
Támogatja-e, ha igen, milyen formában? 
A lejáró MÁV tulajdonban van, a munkálatokat az önkormányzat részéről 
Rozs Péter alpolgármester úr és Vági Gyula segítette.


