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az Ózd Városi Strandfürdő megnyitásához
szükséges forrás biztosítására
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Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2016.(II.17.) határozatában döntött az
Ózd Városi Strandfürdő tervezett fejlesztésére vonatkozó beruházással kapcsolatos döntések
meghozataláról. A határozatban a Képviselő-testület egyetértett a Strandfürdő tervezett
fejlesztésére vonatkozó beruházással, melynek három ütemben történő megvalósításáról
döntött. A beruházáshoz kapcsolódó tervezés fedezetére összesen legfeljebb bruttó 20 millió
forintot biztosított a 2016. évi költségvetés „Felhalmozási tartalékok váratlan kiadásokra”
előirányzat terhére.
A tervezési folyamat megindult, azonban a beruházás megvalósításához az újabb vízjogi
engedélyhez szükséges tervek elkészítése, valamint az engedélyezési eljárás több hónapot
vesznek igénybe, így a tényleges felújítási munkálatok csak 2016. szeptemberét követően
kezdődhetnek meg.
A Strandfürdő jelenlegi állapotában műszakilag alkalmatlan arra, hogy 2016. június 1-jén
kinyisson. A biztonságos üzemeléshez szükséges alapvető minimális felújítási, karbantartási
munkálatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy az ez évi nyitás és a szezon működése
biztosítható legyen. Számításaink szerint ennek hozzávetőlegesen bruttó 6,4 millió forint
költsége várható, azonban a most beépítésre kerülő eszközök, berendezések egy része
felhasználható a szeptemberben kezdődő beruházás során is.
E ráfordítások nélkül a Strandfürdő 2016-ban nem nyithat ki, amely azt eredményezné, hogy
Ózd város lakossága és a környékbeli, valamint a határon túli településekről érkező vendégek
szolgáltatás nélkül maradnak. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására
és a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (IV.28.) határozata
az Ózd Városi Strandfürdő megnyitásához
szükséges forrás biztosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
ÓSÉK) részére az Ózd Városi Strandfürdő felújítására a 2016. évi költségvetésben bevételek
elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett
kiadások fedezetére elkülönített előirányzat terhére bruttó 6,4 millió forintot biztosít.
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