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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. június 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/6156/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú helyi közúton
információsjelzö táblák kihelyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány, 0103/12, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0111, 0113/7 hrsz-ú ingatlanokon a Gy-Ot
Vasútépítő 88 KA (a továbbiakban Kérelmező) fllrdőhely létesítését, engedélyeztetését kezdeményezte, amely Brendon
Beach elnevezéssel keriil megnyitásra, a tervek szerint 2022. június 1-jétől, a Budapest Fováros Kormányhivatala
Népegészségügyi Föosztály Közegészségügyi Osztály 1. BP/PNEF-TKI/0808-21/2022. és BP/PNEF-TKI/0808-
22/2022. számú engedélyében foglaltak alapján (/. számú melléklet).

A Kérelmezö kérelmet nyújtott be 2 db tájékoztató - a KRESZ 2. fiiggelék 30. ábra szerinti, "Fürdöhely"
megnevezésű - tábla, valamint annak a fürdöhely megnevezését és irányát jelölo 2 db kiegészi'tő tábla kihelyezésére, a
Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú helyrajzi számú helyi közút mentén, a közlekedésbiztonsági szempontokat betartva, a
szabályozási tervrészleten jelölt helyeken, melynek költségét Kérelmező fedezi.
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Brendon Beach Brendon Beach

A fentiek alapjm kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú helyi közúton a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú

melléklete szerinti térképen jelölt helyeken 2 db, a KRESZ 2. függelék 30. ábra szerinti, "FUrdőhely"
megnevezésű tábla, valamint a fürdőhely megnevezését és irányát jelölő 2 db kiegészftő tábla
kihelyezéséhez a közlekedésbiztonsági szeinpontok betartásával hozzájárul;

b) az a) pont szerinti közlekedési táblák kihelyezésének, felújításának és karbantartásának, pótlásának
költsége Kérelmezőt terheli;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti dontésról szóló tájékoztató megkUldésére a Kérelmező
részére.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Györi Hajnalka műszaki ügyintézö

Mellékletek: 1. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségilgyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1.
BP/PNEF-TKI/0808-21/2022. és BP/PNEF-TKV0808-22/2022. számú engedély
2. Szabályozási terv kívonat

Dunavarsány, 2022. június I.
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Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Döntés természetes fürdövfz fürdési

célú használatáról.

Hivatkozási szám: -

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest FOváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a
Gy-Ut Vasútépitő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 89. ; a továbbiakban: Ügyfél) üzemeltetésében
lévő Brendon Beach (2336 Dunavarsány külterület 0103/12, 0103/15, 0105/12, 0105/13, 0105/15. 0105/14,
0111, 0113/7 hrsz. ) területén a természetes fürdövíz fürdési célú használatát a 2022. évben

engedélyezi

az alábbjak szerínt:

1) Afürdésl idénytartama a szezonális jellegnek megfelelően 2022. 06. 01-101-2022. 08. 31-ig tart.
2) Jelen természetes fürdővlz használati engedély a fürdési idény végéig hatályos.
3) A fürdővfz mintavételeket az alábbiakban meghatározott minőségellenörzési ütemterv szerint kell

elvégeznL
A fürdöviz minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételek száma mindösszesen: 4 db.
A szezon elötti mlnta időpontja 2022. május 25.

A szezon idötartama alatt 3 darab vlzminta megvétele szükséges az alábbi idöpontokban:
. 2022, június 14.

. 2022. JÚIÍUS 12.

. 2022. augusztus 09.

Az egyes mintavételeket legkésöbb az ütemtervben meghatározott idöpontot követő 4 napon belül
kell elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén legalább 1 méteres
vizmélységnél, a vizfelület alatt 30 cm-rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább a tennészetes
fűrdövizek mlnöségi követelmányeíröl, valamint a természetes fürdőhelyek kijelölésérol és
Qzemeltetéséröl szóló 78/2008. (IV. 3. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 1.
mellékletében megjelölt 1. és 2. paramétereire kell kiterjednie.

A minőségellenörzés célját szolgáló akkreditált mintavétel helyszini szemlével egybekötve történjen,
amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék, üveg, muanyag, gumi vagy egyéb hulladék
elöfordulásának, valamint fitoplanktonok és makrofiták burjánzásának megállapitására is. A szemle
eredményét a vizsgálatijegyzőkönyvben rögziteni kell.

4) A fürdöviz, illetve fürdohely határát a 78/2008. Korm, rendelet 4. melléklete szerint kell j'elölni.

Közegészségügyi Osztáfy 1.

1138Budapest, Váciút 174. - 1550 Bp., Pf. : 203. -Telefoni+36 (1) 465-3866 - Fax: +36 (1)465-3853
Hivatali kapu KRID azonositó: 427094958

E-maÍI: kozeg1@nfo. bfkh. gov. hu - Honlap: www.kormanyhivatal. hu



5) Afürdöhely terütetének határától a vlzfelületen minden irányban 100-100 m klterjedésü, a vfzparton
pedig - az igénybe vett területen kfvül - legalább 10 m szélességü védőterületet kell kijelölni.

6) A kijelölt védoterület határait jól látható figyelmeztetö táblákkal kell megjelölni, és ott a külön
j'ogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartaní.

7) A természetes fürdohelyre vonatkozóan elkészitett üzemeltetési szabélyzatban foglaltakat, és a
78/2008. Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott - a fürdőhely szakszerű és biztonságos
űzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi
és egészségügyi - előirásokat maradéktalanul be kell tartani.

8) Az épltményeket, a berendezési, felszerelési tárgyakat, telepitett és mobil eszközöket (tábla, bója,
lépcső, szabadtéri játékok, ivókutak stb. ) a fürdési idény kezdete elOtt fel kell újitani, valamint
folyamatosan karban kell tartani.

9) A tárgyi fürdőviz használati engedélyezési eljárásban eljáró Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatőság (a továbbiakban: Szakhatóság) állásfoglalásában foglalt kikötéseket és feltételeket be
kell tartani:

A Szakhatőság a 35100/5900-1/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a fürdővíz
használatához az alábbi kikotésekkel járult hozzá:
"1. A fürdővízhasznáfat során a fels'zfni és felszín aiatti vizek minősége nem veszélyezteíhetö, be keil tartani
a felszin alattl vizek védelméröl szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII.
21. ) Korm. rendelet], valamint a felszlni vlzek minösége védelmének szabélyalról azólo 220/2004. (VII. 21.)
Konn. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelel] elölrésait, ás fokozoft flgyelmet kell
fordttani arra, hogy a felszlni és a felszln alatti viz ne szennyezödjön.
2. A tévékenységet a kömyezet szennyezését és károsftását kizáró módon úgy keli végezni, hogy a földtani
közeg, valamint e felszln aletti víz ne szennyezödjön, a felszín alatti viz, földtani közeg éllapotaban a
tevékenység ne okozzon a töldtanl kozeg és a felszin alatti vlz szennyezéssel szembeni védelméhez

szűkséges hatérértékekröl és a szennyezések méréséröl szóló 6/2009. (IV. 14. ) KvVM-EOM-FVM együftes
rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettsegi hatarértékeket meghaladó minűségromlást.
3. A tevékenység során be kell tartani a felszini vli vizszennyezettségi hatarértékeiről és azok
alkalmazasanak szabályaiml szóló 10/2010. (VIII. 1S. ) VM rendeletben elOirt határórtékeket.
4. A fürdőhely kijelölt védőteruletén keletkezett szennyvizek elhelyezése/elvezetése kizárálag közcsatomára
kötve, vagy zart rendszerű, vlzzaróan kialakitott szennyvizgyOjtőben történhet, és az
elhefyezésnek/efvezetésnek összhangban keil tennie a helyi épftési szabályzattal.
5. A védöterufeten e!őfordufó szennyeződés vagy annak veszélye eseíén az üzemeftető kótefes
haladéktalanul bejelentést tenni a vizugyi hatoságra.
6. A sfrand hatarait bójaval ki kell tuznl.
7. A tó jogszabáiyban meghatározotí parti sávjának hasznélata nem akadáfyozhatja a vízgazdáfkodáss
feladatok ellátésát.

8. Amennyiben a fürdőheiy hasznáfata során bármilyen építmény efhefyezésére kerül sor, az csah az érintett
partszakasz kezelöfének hozzájárulásával törtónhet.
9. A tó üzemeltetésére kiadott, mindenkor érvényes vizjogi uzemeltetési engedély elöirasait maradéktalanul
be kell taríani.'

A Szakhatóság a 35100/5900-3/2022. ált. iktatászámú szakhatósági állásfoglalásában a fürdőviz
használatához az alábbi klkötésekkel járult hozzá:
"A Gy-Ut Vasútépitő SS Kfí. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 89. : a továbbiakban: Kérelmező)
tulajdonában álló és az általa üzemeltetetl Brendon Beach (Dunavarsány külterület 0103/12, 0105/12,
0105/13, 0105/15. 0105/14, 0111, 0113/7 hrsz. ) 2022. evi természetes fűrdőhely kijelölés es
fürdovlzhasználat engedélyének megadasóhoz e 35100/5900-1/2022. alt. szamú szakhatósági
állásfoglalásban foglalt kikötések valtozatlan fenntartasa mellett vizűgyi és vlzvédelmi szempontból
hozzájárulok/'

Közegészségügyi Osztály 1,
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A Dunavarsányi Közos Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyzö) a DV/4965-3/2022.
iktatószámú tevelében az alábbi nyilatkozatot tette:

"/t Dunavarsányi Közös Önkormányzeti Hh/atalhoz 2022. április 7-én érkezett, BP/PNEF-TKI/0808-3/2022.
szamú végzésére az alabbi léjékoztatast és nyilatkozatot adom.
A Dunavarsány, 0103/12, 0105/12, 105/13, 0105/15, 0105/14 és 0111 hrsz-ú ingatlanon léfesitendő
fürdöhely V-2 jelü vizgazdálkodési, Kbn-sp-2 jelO sportolásl és rekreaciós célú kűlönleges övezetben
lalélható. A fó (tervezett fürdőhely) a felsorolt mgatíanokon kívül a 0113/7 hrsz-ú ingatlanon ts
elhelyezkedlk. A 0113/7 hrsz-ú ingatlan szlntén V-2 Jelű vizgazdélkodási, Kbn-sp-2 jelu sportolési és
rekreéciós célú különleges övezetben, valaminf Ek-3j'elC közjóléti erdő övezetben talSlható. Az ingatlant 19
méter széles útkialakltás, valamint a 0111 és 0103/12 hrsz-ú ingatlanokat a 0112 hrsz-ú űt 16 méterre
történő kiszéfesítése érinti.

Dunavarsány Város Önkorményzata Képviselő-testuletének Dunavarsény Épltési Szabályzataról szóló
12/2076. (V1. 10.) önkorményzati rendelet 83. § (2), (3), (4) és (5) bekezdése, a S6 § (1), (2) és (3j
bekezdése, a 94. § (2), (5) és (6) bekezdése, valamint a 9B. § (1) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése alapján
"A közjóléti és vlzgazdálkodasi erdő övezetekben közjóléti funkciójú űdülési, tun'sztlkai, sportolési,
gyógyaszati, széllás, vendéglátasi és egyéb rskreaciós célú épitmények helyezhetök el. Rekreációs célú
állattartás (lótartás, állatbemutató, vadaspark) epltményei az övezetek 1, 5 ha-nál nagyobb telkein
helyezhetők el, amennylben az elölrt védötávolságl előlrások Is betarthatók. A közjóléli és vízgazdálkodási
erdök övezeteiben mindazon épitmányek elhelyezhetők, amelyek a védelmi rendeltetésu erdöövezefben is
elhelyezhetök. A közjolétí és vizgazdálkodási erdőterűletek 2. mellékletben területileg lehatámlt övezeteiben
azl. melléklet 10. pontja szerintl határértékeket kell alkalmaznl.

A közjóléti rendettetésu erdőteruletek az SZT-n Ek-3 jellel Jelölt erdészhazas ővezetébsn, erdészhéz. erdei
szálláshely és vendéglétóhely, valamint kapcsolódó (kiszolgáló) létesitményeik épithetők a meglévő épület
újjáépitésóvel vagy új épület épltésével. Az övezet beépíthető alapterűletének legfeljebb 1S%-én létesíthető
erdészház. Az övezet védett erdőállománnyal fedetf részén maradéktalanul érvényt kell szerezni a telekre és
Itörnyezetére vonatkozó természetvédelmi besorolásból következo előírésoknak.

A V*-2 jelu vizfeluletek övezetében a beépitetfség legfeljebb 1 % lehet, ahol horgász- ás napozóstégek
léteslthetők, fedett horgaszstég azonban lagfeljebb 6 m2 alapterűlettel létesíthető. A Vjelű övezetu tavakba
csapadékviz nem vezethetö bs. A vlzgazdálkodásl területeken kiemett figyelemmel kell lenni a vizek
védelmére, vlzfelűletek és a vlztömegjó állapotban levő fennfartására.
.... a Kbn-spjelu ővezet sportolási és rekreációs célú kűlönleges beepltésre nem szánt terület, ahol általában
a sporloléssal (lósporfi, testedzéssel és rekreacioval, vagy a terulet jellemzően vlzparti, vagy vlzközeli
elhelyezkedéséhez és funkciójahoz kapcsolódó - .sportolással, testedzéasel és rekreációval. pihenéssel
kapcsolatos epitmények, szállasféröhelyek, esőtetűk, jatszó/erek, játszóhelyek, sétautak, horgászhelyek,
valamint a terulet ellátását es fenntartésat biztosító Ifiszolgáló épitmények helyezhetök el. A különleges
beépitósre nem szént terűleteken a 2. mellékletben terülelileg lehatárolt övezetekben az 1. melléklet 12.
pontja szerinti határértókeket kell alkalmazni. '.

A V*-2 'elű övezetben tehát a strand eseféban sem lehet na ozósté eken kivűl mást elhel ezni a
maximum 1%-os beé itési mértéknek me felelően. Amenn iben tervezett más létesltmén
elhel ezése a vlzfelületre ú 'avasol'uk a V-3 'elű övezetbe való áísorolás kezdemén ezéset.
Dunavarsán Város Onkormán zata felé tele ülésrendezési eszközők módosltisa iránti kérelem
mef ezt az övezetet érínti ezidái nem érkezett

(...)
Felhlvom figyelmuket, hogy a tervezett fürdőhely Majosháza felöli megközelitése a Majosháza, 070
hrsz-ú Ingaílanon keresztül Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testűletének Majosháza
Epítésl Szabélyzataról szóló 10/2015. (IV. 30.) ök. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellekletét képezö
Szabályozási Terven jelölt Evjelű védelmt erdö övezefben, a jogszabalyban megallapitottak szerínt,
sz erdö természeti értékének és védelmének zavarása nélkűl törtenhet.

A HESZ 50. §-a alapján:

26. Védelmi erdö terűlet (Ev)
50.§ (1) A védelmi rendeltetésü erdöterűletek az SZT-n (Ev) jellel jelölt területek, melyek elsödlegesen a
természeti környezet és különböző komyezeti elemek, valamint a telepűlés és egyéb letesitményeh
védeimére szofgálnak.

Közegészségügyi Osztály 1.
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(2) Az Evjelű védelmi erdőben épűletet elhetyezni nem lehet, kivéve az alabbl épitményeket, amennyiben
azok az erdo fermászeti értékeit és vódelmi rendettetését nem zavarjék:

/, a nyomvonal jellegű épitmónyek és mOtargyalk, a kulön jogszabályok keretei között,
;. a köztárgyak,
3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgaló mutargyak,
4. a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsagi épltmónyek,

S. a nyilvanos illemhelyek, hulladékgyűjtök,
& a megújuló energialorrás mütargya, amely hasznólata során az övezetben az
alaprendeltetésnek megfalelő használatot nem korlatozza, vagy attól nem igényel védelmet.

(3) A folyamatos borítottság érdekétien csak termeszetszeru, az erdö többcélú rendeltetését
(termeszetvédelem, talajvédelem, téjvédelem, turisztikai funkció stb. ) figyelembe vevő kiméletes
erdőgazdéllfodás és természetes módszerű erdöfelújltés végezhetö.

A tervezett fürdöhely 070 hrsz-ú ingatlan telőli megközelltése (útkialakltas) az Ev jelü ovezetben az
erdo védelmi rendeltetósét megszüntetheti.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyel Igazgatóság (1183 Budapest, Gyömrői út S3-9S. ) PES-
882/2/2022. számú, "Bugyi lakott területén kivűl, az 5201 j. út 8+705 kmsz-ben engedély nélküll
tereprendezés kíalakítása" tárgyú levelét Majosháza Község Önkormányzala tájékoztatasul
megkapta. A levélben meghatározottak alapján a 070 hrsz-ú Ingatlanon tereprendezéshez és belső
úthálózat (útépífési munkalatok) kialakítaséhoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pesi Megyei
Igazgatóság engedélyt nem adott.
(. )
Dunavarsány Varos Onkormányzata Képviselö-testűletének Dunavarsány Epitésí Szabályzatáról
szó/ó 12/2016, (V1. 10. ) önkormányzatl rendelet 16. (2) bekezdese es a Szabalyozási Terv alapján az S1.
sz. foút mentén, a 0105/12, 0105/13 és 0105/15 hrsz-ú ingatlanokon található fasor, mint településképi
szempontból helyi védett természeti érték védelmeről és fenntartásaról gondoskodni kell.
Tájékoztatom továbbé, tekintettel arra, hogy a tervezett fűrdöhely közvetlen környezetében bányalú is
található, az esetlegesen végzett -bényászati tevékenységet követő- rekultivéció során, amennyiben nem az
engedélynek megfelelő anyaggal tűltik fel a tavat az befolyassal lehet a talajvizre, ami a fürdövíz minOségóre
/s hatássat lehet.

Kérjük, hogya 0113/7 hrsz-ú ingatlan érintettsegétazeljárésuk soran vizsgálni szíveskedjenek.
A Brendon Beach 2022. évi természetes fűrdöhely kíjelölése és fürdővlzhasznalat engedélyezése

kapcsín a fentiekben tett észrevételek szerinti megfeleltetést követően tudunk hozzajaruln/ az
engedély kladásához."

A Jegyzo a DV/5600-3/2022. iktatószámú levelében az alábbi nyilatkozatot tette:
,. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2022. majus 5-én érkezett, BP/PNEF-TKW808-11/2022.
számú végzésére, a korábban DV/4965-3/2022. számon kiadott tájókoztatásomat és nyilatkozatomat
fenntartva, valamint módosltva a fűrdöhely terűletének bövulése miatt, az alábbi tájékoztatést és
nyilatkozatot adom.
A Dunavarsany, 0103/12, 0105/12, 0105/13, 0105/15, 0105/14, 0111 és 0113/7 hrsz-ú ingatlanon
létesitendö fűrdohely V-2 Jelu vízgazdálkodási, Kbn-sp-2 jelu sportolósi és rekreaciós célú kűlönleges,
valamint Ek-3 jelű közjóléti erdo övezetben talalhatö. A 0113/7 hrsz-ú ingatlant 16 méter széles útkialakitas,
valaminta 0111 és 0103/12 hrsz-ú ingatlanokat a 0112 hrsz-ú út 16 méterre történő kiszélesltése érintl.
Dunavarsany Város önkormányzata Képvlselö-testúletének Dunavarsany Epltési Szabalyzatáról szóló
12/2016. (VI. 10. ) önkormányzati rendelet 83. § (2). (3), (4) és (5) bekezdése, a 86 § (1), (2) és (3)
bekezdése. a 94. § (2). (5) és (6) bekezdése. valamint a 96. § (1) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése alapjan

, A közjóléti és v'izgazdalkodósi erdo övezetekben közjoléti funkciójú Odülési. turiszfikai, sportolási.
gyögyaszati, széllás, vendéglétási és egyéb rekreációs célú épltmények helyezhetök el. Rekreációs célú
állattartás (lótartás, éllatbemulató, vadaspark) épitményei az ővezetek 1, 5 ha-nal nagyobb telkein
helyezhetők el, ainennylben az eloirt védőtávolsagi előlrások is betarthatók. A közjóléti és vizgazdálkodásl
erdok övezeteiben mindazon építmények elhelyezhetők, amelyek a védelmi rendeltetesu erdoövezetben is
elhelyezhetők. A közjóléti és vlzgazdálkodási erdőterűletek 2. mellékletben terűletileg lehatarolt övezeteiben
az 7. melléklet 10. pontja szerinti határértékeket kell alkelmBzni.
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A közjóléti rendettetósű erdöteruletek az SZT-n Ek-3 jellel jelölt erdészházas ovezetében, erdészhaz. erdei
szallashely és vendéglátóhely, valamint kapcsolódó (kiszolgáló) létesitményeik éptthetők a meglévö épulet
újjáépltésével vagy új épület építésével. Az övezet beépithető alapteriiletének legfelj'etib 15%-én léteslthefö
erdészhaz. Az övezet védett erdöálloménnyal fedett részén maradékfalanul érvényt kell szerezni a telekre és
kömyezetére vonatkozö természetvédelmi besorolásból következő előlrásoknak.

A V-2 jelu vlzfelületek övezetében a beépltettség legfeljebb 1 % lehet, ahol horgász- és napozóstégek
léteslthetők, fedett horgászstég azonban legfeljebb 6 m2 alapterülettel léteslthetö. A V' 'jelu övezetű tavakba
csapadék'vlz nem vezethető be. A vlzgazd&lkodási terűleteken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek
védelmére, a vizfelületek és a vlztömegjó éllapotban levo fenntarfáséra.
..., a Kbn-spJelO övezet sporlolési éa rekreéciós célú kulönlegas beépltésre nem szsnt terulet, ahol éltalaban
a sportolással (lósport), testedzéssel és rekreációval, vagy a terület jellemzően vizparti, vagy vlzközeli
elhelyezkedéséhez és funkciújához kapcsolódó - . .sportolással, testedzéssel és rekre&cióval, pihenéssel
kapcsolatos épltmények, szallásféröhelyek, esőfetök, játszóterek, jétszohelyek, sétautak, horgászhelyek,
valamint a terület ellatésat és fenntartasat biztosltő kiszolgéló építmények helyezhetők el. A különleges
beépltésre nem szént területeken s 2. mellékletben területileg lehatérolt övezetekben az I. melléklet 12.
pontja szerintl hatérértékeket kell alkalmazni. ".

A V-2jel0 övezetben tehát a strand esetében sem lehat napozóstégeken klvül mást elhelyezni a maximum
1%-os beéptlési mértéknek megfelelöen. Amennyiben tervezett más létesitmény elhelyezése a vizfeluletre,
Ogy javasoljuk a V-3 jelű övezetbe való átsorolás kezdeményezését. Dunavarsény Véros Őnkormányzata
felé telepiSlésrendezési eszkőzök módositísa iránti kérelem, mely ezt sz ovezetet érinti ezidóig nem
érkezett.

t-)
Felhivom figyelműket, hogy a tervezett fürdőhely Majosháza feloll megközelítése a Majosháza, 070
hrsz-ú ingatlanon kereszlül Majosháza Község őnkormanyzata Képviselő-testületének Majosháza
Épitési Szabalyzatáról szoló 10/201S. (IV. 30. ) ök. rendelet (a továbblakban: HÉSZ) mellékletét képezö
Szabályozasl Terven jelölt Ev jelű védelml erdö övezetben, a Jogszabályban megallapítottak szerlnt,
az ercfő természeti értékének és védelmének zavarása nélkül történhet.

A HESZ 50. §-a alapjín:

26. Védelmí erdő terület (Ev)

ML§ (1) A védelmi rendeltetésű erdöterületek az SZT-n fEv) jellel j'elölf teruletek, melyek elsődlegesen a
tennészeti környezet és különbözö környezeti elemek, valamint a telepűlás és egyéb létesltmények
védefmére szofgáinak.

(2) Az Ev JelO védelmi erdöben épuletet elhelyeznl nem lehet, kivéve az alábbi épitményeket, amennyiben
azok az erdő termeszetl értékeit és védelmi rendeltetését nem zavarják:
L a nyomvonal Jellegű épitmények és műtárgyaik, a kűlőn jogszabalyok keretei között,

2. a köztargyak,
.i. a kutatast és ai Ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
4. a honvédelmi és katonai, valamlnt nemzetbiztonsági épitményeh
t>. a nyílvános ilfemheiyek, huiiadékgyűjtők,
(. a megújuló energiaforrás mOtárgya, amely hasznalata soran az övazetben az
alaprendeltetésnek megfelelö használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet.

(3) A folyamatos boritottsag érdekében csak temészetszeru, az erdő tűbbcélú rendeltetését

(termeszetvédelem, talajvédelem, tájvédelem, turisztikai funlídó stb. ) figyelembe vevö kiméletes
erdögazdálkodás és természetes módszerű erdöfelújítás végezhető.

A tervezett furdöhely 070 hrsz-ú ingatlan felöli megközelltése (útkialakitas) az Ev jelű övezetben az
erdő védeími rendeltetését megszüntetheíi.

A Magyar Közút Nonproflt Zrt. Pest Megyel Igazgatóság (11S3 Budapest, Gyömrői út 93-95. ) PES-
882/2/2022. számú, "Bugyi lakotl lerületén kivül, az S201 j. út 8+705 kmsz-ben engedély nélkűli
tereprendezés kialakitása" targyú levelét Majosháza Község Onkormányzata tájékoztatasul
megkapta. A levélben meghalározottak alapján a 070 hrsz-ú ingatlanon tereprendezéshez és belső
úthalozat (útépitési munkálatok) kialakításához a Magyar Közút Nonprofil Zrt. Pest Megyei
fgazgatóság engedéíyt nem adott.

(...)
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunavarsány Epitésl Szabalyzataról
szőlo 12/2016. (V1. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése és a Szabályozási Terv alapján az
S1. sz. föút mentén, a 0105/12, 0105/13 és 0105/15 hrsz-ú ingatlanokon található fasor, mint

településképi szempontból helyi védetf természeti érték védelmeröl és fenntartásaról gondoskodni
kell.
Tájékoztatom tovébbá, tekintettel arra, hogy a tervezett fűrdöhely közvetlen környezetében bányató is
található, az esetlegesen végzeft -bínyászati tevékenységet követő- rekultiváció soran, amennyiben nem az
engedétynek megfelelő anyaggal tőltik fel a tavat az befolyással lehet a talajvlzre, ami a fürdoviz minőségére
is hetéssal lehet.

A Brendon Beach 2022. évi természetes fűrdöhely kijelölése és fürdövlzhasználat engedélyezése

kapcsan a fentíekben tett észrevételek figyelembevételével tudunk hozzéjarulni az engedély
kladásához."

Az eljáras során eljárási költség nem merült fel, igy arról a BFKH nem rendelkezett.

Felhivja a BFKH az Ügyfél fígyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előirások be nem tartása
esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbblakban:
Biróság) clmzett, közigazgatási jogvita eldéntése iránti keresetet lehet elöterjeszteni. A kerssetlevelet a
döntés közlésétöl számitott 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci űt 174.) benyújtani, vagy
postára adni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képvlselö és az ilyen kapcsolattartási formát választó
természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkezö gazdálkodó szervezet a keresetlevelet
kizárólag elektronikus úton, a htt s://e-korman ablak. kh. ov. hu honlapon található IKR rendszer
igénybevételével nyújthatja be.

A Blróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és
azt a Blróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérheto. A peres eljárás
illetékköteles, melyet a Blróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ogyfél 2022. március 31-én a BFKH-hoz érkezett kérelmében kérte az üzemeltetésében lévo Brendon
Beach természetes fürdohely 2022. évi kijelölését.

Az ügyben a BFKH 2022. április 01-én a fürdohely kijelölése ügyében kérelemre, a fiirdoviz használatának
engedélyezése tárgyában pedig hivatalból eljárást inditott.

A 78/2008. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a fürdöviz használati engedélyezési eljárás
lefolytatásához helyszini szemle megtartása, valamint az eljárásban résztvevo Szakhatóság állásfoglalása
szükséges.

A BFKH 2022. április 06-án kelt BP/PNEF-TKI/0808-3/2022. iktatószámű végzésében értesitette a
Szakhatóságot. a Jegyzöt, valamint az Ugyfelet a 2022. április 11-én lefolytatandó helyszini szemle
idöpontjáról, egyben felkérte az egyes közérdeken alapulo kényszeritő indok alapjan eljáró szakhatóségok
kijelöléséröl szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet szerinti Szakhalúságot, hogy a hatályos
jogszabályokban megadott határidön belül szakhatósági éllásfoglalását adja meg.

A Szakhatóság 35100/5900-1/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
"Kérelmezö hafóság az általános közigazgatási rendtartásról szoló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 55. §, valamint az egyas közerdeken alapuló kényszerítö indok alapjan eljaro szakhatósagok
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kijelöléseröl szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1. § f1) és 1. melléklet 13. táblazat 5. pontja alapján
szakhatósági allésfoglalést kért az FKI-KHO-tól targyi ügyben. Kérelmező a Brandon Beach üzemeltetöje. A
strand a Dunavarsany kulterOlet 0103/12. 0105/12, 0105/13. 0105/15, 0105/14, 0111 hrsz. alatti
ingatlanokon, a Gyk-1 jelű bényató partján helyezkedik el. A Gyk-1 j'elű tóra vonatkozöan 35100/4973-
6/2016. ált. (FKI-KHO: 943-4/2016.) számon módositott, KTVF: 45956-5/2012. szamú 7. 1/a1/494 vlzikönyvl
számú vizjogl üzemeltetési engedély kerűlt kiadásra, amely 2024. december 31. napjéig hatátyos. A tú
üzemeítetésének céfja: horgásztó, pihenőtó.

A Gyk-1 jelű tóra vonatkozó part! sávot a nagyvízi meder, a parti sóv, a vízjárfa és a fakadó vlzek által
veszélyeztetett területek hasznalatéról, hasznositásáról, valamlnt a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készltésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.)
Konn. rendelet hatámzza meg.

Targyi terűlet a viibazisoh a tavlati vizbázlsok, valamint az ivóvizellátast szolgalő vizilétesltmények
védelméröl szóló 123/1997. (VII. .IS.) Konn. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt
vizbazist nem érint.

A hatóségl dontéshozatal a vizek hasznositását, védelmét és kártételeinek elhárításat szolgalú
tevékenységekre és létesltményekre vonatkozó általános szahályokról szóló 147/2010. (IV. 29. ) Korm.
rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, s 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet, a vtzgazdálkodási
hatóségi jogkör gyakorlaséról szolo 72/1996. (V. 22. ) Konnányrendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet], a vizgazdálkodasról szúló 1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet védelmének
altalános szabályairól szólő 1995. évt Llll. törvény figyelembe vételével történt. Jelen döntés az Ákr. 55. §-an
alapul. Az önálló jogon/oslat lehetőségét azAkr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam kl. Az FKI-KHO feladat-
és hatáskörét a 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vizügyi igazgatasi és a vízSgyl,
valBmint a vizvédelmi hatóségi feladatokat ellátó szervek kijelölésóről 223/2014. (IX. 4. ) Konn. rendelet [a
íovabbiakban: 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a
223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.'

Az Ugyfél az 2022. április 29-én kelt beadványában a természetes fürdohely 2022. évi kijelölésének
ügyében 2022. március 31-én a BFKH-hoz benyújtott kérelmének kiegészitését kérte. A fürdőhely
területének vonatkozásában véltozás történt, a tervszett természetes fürdőhely a Dunavarsány külterület
0113/7, valaminta 0103/15 helyrajzi számokkal bövült.

Az Ugyfél nyilatkozata alapján tárgyi természetes fürdöhely területe - a 0113/7 helyrajzi szám klvételével - a
tulajdonát képezi. A 0113/7 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bérleti szerződéssel rendelkezlk.
melyet a BFKH részére megküldött.

Az Ugyfél a 2022. április 6-án kelt nyllatkozatában az alábbiak szerepeltek:

"f... ) a strand környékének rendezetlenségát folyamatosan szüntetjűk meg saját költségünkre, (...)
Részletes megjegyzéseink:

1. (...)
2. Megemlltik, hogy napozóstégen kívül mást nem lehet elhelyezni az adott lerületen. Mi erre
vonatkozóan jelenlegi állapot szerint nem is kértűnk hozzájárulást, semmllyen épltményt nem
kivánunkjelenleg az adott teruleten felállltani.

3. A terűlet megközelitése a majosházi 070 hrsz. -ú erdőn keresztül lehetséges. (... ) A
megközelitési útvonalon semmilyen fa nem helyezkedett és helyezkedik el, sőt az út vonala most
mas az általunk ultetett fákkal behatárolt és épolt terület lett. Az erdonek nevezett terűlet ápolt,
rendezett és gazdagabb növényzetű lett és Sesz. (...)
4. A 070 hrsz-ú magántulajdonunkban alló ingatlanon a tereprendezéshez és a belső úthálózat
kialakitáséhoz a Magyar Közút engedélyt még nem adott ki, de velűk az egyeztetés az éltalunk
beadott dokumentéció szerint folyamatban van, eddig problemáról nincs tudomasunk.
5. Ajegyzoi levél 3. oldalának utolsó bekezdése szerint az 51. sz. föúl mentén talélható fasor
"i/écfe/msrö/ és fenntartásáml gondoskodni kell". (... ). ezl az erdösévot, amit mi kertészekkel
átvizsgáltattunk, kitisztlttattunk és ahogy elöbb emlitettük sok fával kiegészitettünk (növeltük a
faállomanyt! !). Mi is féltjük ezt a faálloinényt, nekűnk is érdekűnk a terülei zöld allapofának
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klalakítása, minöségi növényekkel való zölditése, Ismételjük, hogy a terulet zoldlfésében kivénunk
résztvenni. (...)
6. A jegyzői levél 4. oldal elsö bekezdése tekintetében tajékoztatni szeretnénk Onoket, hogy a
strand szomszédságában lévö tó (Majosháza hrsz 070) szintén a mi tulajdonunkban áll, aminek a
leltöltésére - rakulfiváciájara érvényes vlzjogi megszűntetési engedéllyel rendelkezűnk. Ezen
folyamat most is zajlik. A tó feltöltésére folyamatosan biztositjuk mindenkinek, beleértve a varosnak
/s, hogy ebbe a tevékenységünkbe betekintsen ifletve természetesen a hatóságok szigorú
adaíszolgéltatési igényét is teljesitjOk. Ahogy korabban is emlltettük, nekunk ezen feltölfés során
maradéktalanul törekedni kell és törekszűnk a kömyezet, beleértve a vlz és a talaj minöségének a

megőrzésére. mert ha a feltöltést szabálytalanul végeznónk el, akkor azzal a strand vlzmlnöségét és
a hosszabb  vú beruhézási tervünket (Brendon Beach strsnd, panzió és szabadidős központ) is

veszélyeztefnénk. Mivel a feltöltendö tó és a strand ingatlanai ugyanazon személyhez kapcsolódnak,
ezért nem is életszerű azt elképzelni, hogy valaki a rekultlvácló sorén úgyjárjon el, hogy a hosszabb
tavú terveif meghiúsítsa egy szandékosan szennyezett vlzminOsóggel. Bér ez nem kapcsolódlk a
beadványunkhoz, de majosházi 070 hrsz-on alhelyezkedö to feltöltése utan terveinkben egy telszini
parkoló, park és pihenésre hasznalhato terület szerepel.
7. (...)

(...)
Társaságunh hosszabb távon tervez az adott területen. Ennek érdekében elindltottunk az engedélyeknek
megfelelöen a strand szomszédságában lévö (de zölddel elválasztott) tó rekultivéciójét, (... )."

Figyelemmel arra, hogy a tervezett természeles fürdőhely területe változott a korábban beadott kérelemben
szerepeltekhez képest, a BFKH 2022. máj'us 05-én kelt BP/PNEF-TKI/0808-11/2022. iktatószámú
végzésében értesitette a Szakhatóságot, a Jegyzőt, valamint az Ugyfelet a 2022. május 10-én lefolytatandö
ismételt helyszíni szemle idöpontjáról. egyben felkérte az egyes közérdeken alapuló kényszerítő Indok
alapjan eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet szerinti Szakhatóságot,
hogy a hatályos jogszabályokban megadott határidön belül szakhatösági állásfoglalását adja meg.

A Szakhatóság 35100/5900-3/2022. ált, iktatöszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
.
Kérelmező hatőság az általános közigazgetasi rendtartásról szóló 2016. évi CL. töruény (a továbbiakban:

Ákr.) 55. §, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszeritő indok alapján eljaró szakhatóségok
kijelöléséröl szoló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1. § (1) és 1. melléklet 13. téblazat 5. pontja alapjan
szakhatosági allésfoglalást kérf az FKI-KHO-tól targyi ügyben.
Kárelmezö 2022. majus 4. -én megkűldőtt beadványában az üzemeltetésóben álló Brandon Beach
természetes fűrdőhely 2022. évi kijelölésének ügyében 2022. marcius 31. -én a Kerelmezo hatósághoz
benyújtott kéralmének kiegészitéaét kérte. A fürdőhely teruletének vonatkozéséban változás törtónt, a
tervezett természetes fűrdöhely a Dunavarsány külterület 0113/7 helyrajzl számmal bövült, mely a Gyk-1
Jelű tó partján he!yezkecfik et.
A Gyk-1 jelü tóra vonatkozóan 35100/4973-6/2016. ált. (FKI-KHO: 943-4/2016. ) számon módositotf. KTVF:
45956-5/2012. számú 7. 1/a1/494 vizilíönyvi számú vizjogi Qzemeltetési engedély került kiadésra, amely

2024. december 31. napjaig hatályos. A tó üzemeltetésének célja: horgaszto. pihenőto.
A Dunavarsány 0113/7 hrsz. -ú terulet a Gyk-1 jelu tóra vonatkozó parti savol a nagyvizi meder, a parti sav,
a vizjérta és a fakadó vizak által veszélyeztetett teruletek használatáról, hasznosltásaról, valamint a folyúk
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készltésének rendjére es tartalmara vonatkozú szahályokról szóló
83/2014. (III. 14. ) Korm. rendelet határozza meg.
A Dunavarsany 0113/7 hrsz. -ú terület a vlzbázisok. a tavlati vizbázisok, valamint az ivóvlzellatást szolgaló
vizilétesitmények védelméröl szóló 123/1997. (VII. 1S. ) Korm. rendelel szerint érvényes
és végfeges határozattal kljelölt vizbizist nem érlnt.
A hatósági döntéshozatal a vlzek hasznositasat, védelmét és kértételeinek elharitásat szolgaló
tevékenységehre és lélesitményekre vonatkozó áHalanos szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29. ) Korm.
rendelel. a 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelel, e vizgazdélkodási
hatósági jogkör gyakortásáml szóló 72/1996. (V. 22. ) Korményrendelet [a továbbiakban: 72/1996. fV. 22.)
Korm. rendeletj. a vizgazdélkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet védelmének
éttalénos szabályairól szülo 1995. éviLIII. tőrvény figyelemba vótelével történt."
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Jelen döntés az Ákr. 55. §-an alapul.
Az önálló jogorvoslat leheiöségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjén zartam ki. Az FKI-KHO feladaí- és
hatóskorót a 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vlzugyi igazgatasi és a vlzugyi, valamint
a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 223/2014. (IX.4. ) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontj'a, valamint illetékességét a
223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet 2. szémú melléklefének 2. pontja szabályozza. "

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések:

A 78/2008. Korm. rendelet 3. § (1) és (5) bekezdései, 5. §-a, valamint a 7. § (1), (2) és (4) bekezdései
szerint:

"3. § (1) Ha a kormanyhivatal illetékességi terűletéhez tartozó felszini vizekben a fűrdozők számanak napi
átlaga legalább 8 egybefűggö naptári héten várhatoan meghaladja a 100 föt, valamint megvannak a
furdőzés e rendelet szerint szűkséges közegószségűgyi követelmónyei, a kormányhivatal - hh/atalból indltott
eljárásban - minden év majus 1. napjáig

a) dönt a fürdovlz furdési célú használatának (a továbbiakban: furdoviz hasznélat) engedélyezéséml,
b) megjelöli a fürdési idény tartamát,

c) meghatamzza a fűrdővlz minöségének ellenőrzésát szolgéló mintavéleleknek a 7. § (2) bekezdése
alapjan klalakltott ülamten/ét,
d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védőterűletet.

(...)
(5) A kijelölt védöterület hatarait jól latható figyelmeztetö táblákkal kell megjelölni és ott a kulön
jogszabalyban meghatározott korlátozásokat be kell tartani. (...)

5. § (1) !... ) A fürdöviz használatának engedélyezését megelőzöen a kormányhivatal helyszlni szemlét fart a
szakhatosagok és a fűrdöviz fekvése szerint illetékes jegyzö részvételével. A szakhatósagok az
állásfoglalásukat a helyszini szemle keretében vagy az azt követő tizenöt napon belül adják meg.
(2) A helyszlni szemle során vlzsgálni kell a fürdővíz és a hozza tartozo terület alkalmasságát, beleértve a
furdőviz korébbi minösltések szerinti, illetve új furüoviz esetén legalább a 9. § (5) bekezdésének b) pontja
szerinti mlnőségét, és annak megielelűsége asetén meg kell allapitanl
a) a furdöviz, illetve fürdöhely hatarait, valamínt a megjelölésűkre szolgáló eszközők szamát és elhelyezésuk
módjal,

b) a minűségellenörzés céljára szolgóló, a 7. § (4) bekezdessel összhangban levő mintsvételi pontot,
c) a mély vlz megjelölésére szolgaló eszközök számáf,
d) azt a vízállastartomanyt, amelynél a fűrdohely űzemeltetheto.
(3) A kormányhivalal a fúrdöviz hasznalatát akkor engedélyezi. illetve a fürdöhelyet akkor jelöli ki, ha a
fűrdöviz minösége - a 9. §-ban foglaltak szerint - legalább "tűrhető". FürdOhelyet a kormányhivatal akkor
jelöl ki, ha ezen túlmenöen a fűrdöhely az uzemeltatésre vonatkozó közegészségűgyi előlrásoknak megfelel.
A fürdöhelyek üzemeltetésére vonatkozo részletes szabályokat a 7. melléklet tartalmazza.
(4) (... ) Az Ozemeltetési szabélyzatnak a fürdohely szakszerű ós biztonsagos űzemeltetésével kapcsolatos
részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi 6s egészségűgyi elolrásokat kell
tartalmaznia.

(5) A védöterületen az ott keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötött vagy zart rendszeru
szennyvízgyQjtőben szabad ethelyezni.

(S) A vedöterületen előforduló szennyezödés vagy annak veszélye esetén az üzemeltetö haladéktalanul
bejelentést tesz a leruletileg illetékes vizvédelmi hatóságnál, amely erröl haladéktalanul tájékoztatja a
kormányhivatalt.
(7) A fürdövlz. llletve a fürdöhely megjelölésére szolgalo eszközöh lelrásst a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A fürdővlz minöségellenőrzését szolgálo mintavételi Otemtervhez tartozó mintavételek és
laboratóriumi vizsgélatok elvégzéséröl a kormányhivatal gondoskodik, üzemeltetett fürdőhely esetében erröl
- a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - a fürdőhely űzemeltetöj'e saját költségére gondoskodik.
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(2) A fiirdővíz mintavéfeleket a kormányhivatal altal a 3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése szerint
meghatérozott minőségellenőrzási űtemterv szerint kell elvégezni. Az egyes mlntavételeket legkésőbb az
űtemtervben meghatározott idopontot követő 4 napon belül kell elvégezni. Az első mintavétetre legfelj'ebb 3
héltel a fűrdési idény kezdete előtt sort kell kerileni, majd további legalább 3 mintát kell venni a fürdési idény
folyamán azzal, hogy az egyes mintavetelek kőzött nem telhet el egy hónapn&l hosszabb Idö. (...)
(4) A mintakat az átlagosan legnagyabb furdésl forgalom helyén vagy e 6. § szerinti fürdövlzprofil alapjan
várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méleres vizmélységnél, a vlzfelület alatl 30 cm-
ral kell venni. A mlntak vizsgalatanak legalább az 1. mellékletben megjelölt 1. és 2. paraméterekre kell
kiteriednie. (... )"

A BFKH megállapította, hogy
a Szakhatóság megadta állásfoglalását;
a Jegyző a fürdővíz használat engedélyezése ellen kifogást nem emelt a rendelkező részben
feltüntetett észrevételek figyelembevételével.

Ogyfél a Jegyző a levelében tett észrevételekre vonatkozó nyilatkozatát a BFKH részére
megküldte.

A BFKH megállapitotta továbbá, hogy a helyszíni szemlén tapasztaltakat, a rendelkezésre állá
dokumentációkat, a megküldött szakhatósági állásfoglalást, továbbá a Jegyző és az Ugyfél nyilatkozatát
figyelembe véve a tárgyi természetes fürdövíz használatának - a rendelkezö részben, valamint a 78/2008.
Korm. rendetetben előirtak betartása mellett - nincs akadálya.

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A jelen határozatban foglalt előírások be nem tartásának jogkövetkezményét az egészségugyi hatósagi és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapította meg a
BFKH.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl sz6\ö 1991.
évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, llletékességét
a fövarosi és megyei kormanyhivatal, valamint a járási (fövárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátáséról, tovébbé az egészségűgyi államigazgatási szerv kijelöléséröl szóló 385/2016. (XII. 2. ) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése állapitja meg.

A jogorvoslat lehetöségéröl szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 1 12. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási
perrendtartésról szöló 2017. évi I. törvény (a továbblakban: Kp. ) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)
bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kivüli elbirálásra vonatkozó
előirásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történo benyújtásáról - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608. § (1) bekezdése alapján - az elektmnikus űgyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv. ) 2. § (1) bekezdése, (4) bekezdés e) pontja és 9. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik.

A Biróság illetékességét a biróságok elnevezéséml, székhelyéről és illetékességi teruletének
meghatározásárül szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

A döntést a BFKH - az Akr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelöen - a hivatkozott
jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ugyféllel és felhfvja
a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév:
BFKHNSZSZ, KRID azonositö kód: 427094958).
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A véglegességre vonatkozóan az Akr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a
BFKH.

Budapest, - détum a digitális afáírás szerínt

A kormánymegbizott helyett eljáró
dr. Mészár Erika föigazgatö

nevében és megbizásából:

Dr. Kelemen Erzsébet

helyettes fövárosi és megyei tisztiföorvos

Melléklet: -

A határozatot kapják:

1. Gy-Ut Vasútépítő 88 Kft. - Cégkapu
2. Fovárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztröfavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vlzvédelmi

Hatóság) - Hivatali Kapu
3. Dunavarsányi Közös Onkományzati Hivatal (Jegyzö) - Hivatali Kapu
4. Irattár

A határozatrál értesül:

1. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklási Járási Hivatala - Hivatali Kapu
2. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiktósl Járási Hivatala Népegészségügyi Osztaly - Hivatali

Kapu

Kö^egészségügyi Osztály 1.
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kijelöléséröl.

Hivatkozási szám: -

A nepegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Föváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a
Gy-Ut Vasútépftö 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 89. ; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az általa
üzemeltetett Brendon Beach-et

természetes fürdöhelykéntjelöli ki

az alábbiak szerint:

1) A fürdöhely területe: Brendon Beach 2336 Dunavarsány kültsrület 0103/12, 0103/15, 0105/12,
0105/13, 0105/15, 0105/14, 0111, 0113/7 hrsz. és a hozzá tartozó vizterütet.

2) A fürdési idény tartama a szezonális jellegnek megfelelöen a 2022. évben 06.01-töl - 08.31-ig tart,
a további években az adott szezonban - a fürdőhely tskintetében - a fürdöviz fürdési célú
használatát engedélyezö határozatban meghatározottak szerint tart.

3) A fürdöhely kljelölés a visszavonásig hatályos.

4) A fürdővíz mintavéteteket a 2022. évben az alábbiakban meghatározott minőségellenőrzési
ütemterv szerint kell elvégezni.
A fürdöviz minöségének ellenörzésére szolgáló mintavételek száma mindösszesen: 4 db.
A szezon előtti mintavétel idöpontja: 2022. május 25.
A szezon idötartama alatt 3 darab vfzminta megvétele szükséges az alábbi idöpontokban:

. 2022. június 14.
> 2022. július12.
. 2022. augusztus 09.

Az egyes mintavételeket legkésöbb az ütemten/ben meghatározott idöponlot követő 4 napon belül kell
elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén legalább 1 méteres vfzmélységnél, a
vlzfelület alatt 30 cm-rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább a 78/2008. Korm. rendelet 1.
mellékletében megjelölt 1. és 2. paramétereire kell kiterjednle.

A minőségellenörzés célját szolgáló akkreditált mintavétel helyszlni szemlével egybekötve történjen,
amelynek ki kell terjednle a kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék elofordulásának,
valamint fitoplanktonok és makrofiták burjánzásának megállapitására is. A szemle eredményét a vizsgálati
jegyzökönyvben rögziteni kell.

4. ) A fürdovlz. illetve fürdőhely határát a 78/2008. Korm. rendelet 4. melléklete szerint kell jelölni.
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5.) A fürdöhely területének hatérétól a vízfelületen minden irányban 100-100 m kiterjedésü, a vlzparton
pedig - az igénybe vett terülsten kivül - legalább 10 m szélességűvédöteruletetkell kijelölni.

6.) A kijelölt védöteriilet határait jöl látható figyelmezteto táblákkal kell megjelölni, és ott a külön
jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani.

7.) A természetes fürdöhelyre vonatkozóan elkészitett uzemeltetési szabályzatban foglaltakat, és a 78/2008.
Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott - a fürdőhely szakszerti és biztonságos üzemeltetésével
kapcsolatos részletes muszaki, technológiai, blztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi -
előirásokat maradéktalanul be kell tartanl.

8.) Az épltményeket, a berendezési, felszerelési tárgyakat, tetepitett és mobil eszközöket (tábla, bója,
[épcső, szabadtéri játékok, ivókutak stb. ) a fürdési idény kezdete elott fel kell újitani, valamint folyamatosan
karban kell tartani.

9.) A tárgyi fürdohely kijelölési ügyben elsőfokon eljárö Fövárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a
továbbiakban: Szakhatóság) állásfoglalásában foglalt kikötéseket és feltételeket be kell tartani:

A Szakhatóság a 35100/5900-1/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a fürdövlz
használatához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

.

-;. A furdövlzhasználst sorén a felszini és felszín alatfi vizek minösége nem veszélyeztethetö, be kell tartani
a felszin alatti vizek védelméröl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 219/2004. (VII.
21.1 Korm. rendelet], valamint a felszínl vizek minősége védelmónek szabélyaiml szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet] elöirásait, és fokozott figyelmet kell
fordltani arra, hogy a felszíni és a felszln alatti viz ne szennyezödjön.
2. A tevékenységet a kőrnyezet szennyezését és kámsitasat kizáró modon úgy kell végezni, hogy a földtani
közeg, valamint a felszín alatti vlz ne szennyezödjön, a felszín alatti viz, földtani közeg éllapotéban a
tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszln alatti vlz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges hatarértékekről és a szennyezések márásérBI szóló 6/2009. (IV. 14. ) KvVM-EuM-FVM együttes
rendelet mellékleteiben megállapitott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minöségmmlást.
3. A tevékenység során be kell tartani a felszlni vlz vizszennyezettségi hatérértékeiről és azok
alkalmazasénak szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18. ) VM rendeletben elöirt hatarértékeket.
4. A fűrdöhely kijelölt védöterületén keletkezett szennyvizek elhelyezése/elvezetése kizérólag közcsatornara
kötve vagy zért rendszerű, vizzáróan klalakltott szennyvlzgyűjtöben toiténhet, és az
elhelyezésnek/elvezelésnek összhangban kell lennie a helyi épitési szabélyzattal.
5. A védőlerületen előiorduló szennyezödés vagy annak veszélye esetén az uzemeltetO köteles
haladéktalanul bejelentésl tenni a vizilgyi hatöságra.
6. A strand hatérait bójával ki kell tuzni.
7. A tó jogszabályban meghatározott parti sávjanak használata nem akadályozhatja a vizgazdálkodasl
feladatok ellátasat.
8. Amennyiben a fűrdőhely használata során barmilyen épitmény elhelyezésére kerűl sor, az csak az érintett
partszakasz kezelöjének hozzajarulásával történhet.
9. A t6 Szemeltetésére kiadott, mindenkor én/ényes vizjogi üzemeltetési engedety előir&sait maradéktalanul
be kell tartani."

A Szakhatóság a 35100/5900-3/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a fürdöviz
használatához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

"A Gy-Út Vasútépitö 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 89. ; a tovabbiakban: Kérelmezö)
tulajdonában álló és az altala üzemeltetett Brendon Beach (Dunavarsány kűlterOlel 0103/12, 0105/12,
0105/13. 0105/15. 0105/14, 0111. 0113/7 hrsz. ) 2022. évi tennészeles fűrdöhely kijelolés és
fürdovizhasználat engedélyének megadasahoz a 35100/5900-1/20Z2. alt. számú szakhatósagi
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állásfoglalásban foglalt kikötések változatlan fenntartésa mellett vizügyl és vízvédelmi szampontból
hozzajárulok."

A Dunavarsányi Közös Önkorményzati Hivatal Jegyzőj'e (a továbbiakban: Jegyzo) a DV/4965-3/2022.
iktatószámú tevelében az aláhbi nyilatkozatot tette:
"A Dunavarsínyi Közös Onkormanyzati Hivatalhoz 2022. aprilis 7-én érkezett, BP/PNEF-TKI/0808-3/2022.
számú végzésére az alábbi tájékoztatást és nyilatkozatot adom.
A Dunavarsény, 0103/12, 0105/12, 105/13, 0105/15, 0105/14 és 0111 hrsz-ú ingatlanon létesitendö
fürdőhely V-2 jelu vlzgazdálkodási, Kbn-sp-2 jelű sportolási és rekreéciós célú kulönleges övezetben
talélható. A tó ftervezett fűrdöhely) a felsorolt ingatlanokon kívül a 0113/7 hrsz-ú ingatlanon is
elhelyezkedik. A 0113/7 hrsz-ú ingatlan szintén V-2 jelű vlzgazdélkodásl, Kbn-sp-2 jelű sportolasi és
rekreaciós célú kulönleges övezetben, valamint Ek-3jel0 közjóléfi erdö övezetben található. Az ingatlant 16
méter széles útkialakitás, valamint a 0111 és 0103/12 hrsz-ú ingatlanokat a 0112 hrsz-ú út 16 méterre
történö kiszélesitése érintl.

Dunavarsány Váms Onkormanyzata Képvlselő-testűletének Dunavarsány Épitési Szabályzatáról szóló
12/2016 (V1. 10. ) onkormanyzati rendelet 83. § (2), (3), (4) és (5) bekezdése, a 86 § (1), (2) ós (3)
bekezdése, a 94. § (2), (5) és (6) bekezdóse, valaminf a 96. § (1) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése alapján
^4 kőzjóléti és vízgazdálkodási erdő övezetekben közjóléti funkciújú üdulési, turisztlkai, sportolési,
gyógyaszati, széllás, vendéglátási és egyéb rekreációs célú épltmónyek helyezhetők el. Rekreációs célú
állattartés (lótartás, állatbemutató, vadaspark) épllményei az övezetek 1, 5 ha-nál nagyobb telkein
helyazhetök el, amennyiben sz előtrt védőtávolsági előirésok Is betarthatók. A közjóléfi és vizgazdélkodasl
erdők övezeteiben mlndazon épitmények elhelyezhetök, amelyek a védelml rendeltetésű erdöövezetben is
elhelyezhetok. A közjóléti és vízgazdálkodási erdőterületek 2. mellékletben terűletileg lehatérolt övezeteiben
az /. melléklet 10. pontja szerinti hatarertékeket kell alkalmazni.

A közjóléti rendeltetésa erdöterületek az SZT-n Ek-3 jellel jelölt erdészhazas övezetében, erdészház. erdei
szélláshety és vendéglétóhely, valamlnt kapcsolódó (kiszolgéló) létesitményeik épithefök a meglévő épulet
újjáépitésével vagy új épűlet épitésével. Az övezet beépithelő alapterületének legfeljebb 15%-án létesíthető
erdésihaz. Az övezet védgtt erdűallománnyal fedett részén maradéktalanul érvényt kell szerezni a telekre és
környezetére vonatkozö temészetvédelmi besorolásból következő elöirasoknak.

A V-2 jelű vlzfeluletek övezelében a beépttetfség legfeljebb 1 % lehet, ahol horgész- és napozóstégek
létesithatOk, fedett horgászsfég azonban legfeljebb 6 m2 alapterűlettel létesithetö. A V'jelű övezetu tavakba
csapadékvlz nem vezethető be. A vizgazdalkodasi terűleteken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek
védelmére, vlzfelületek és a víztömegjő állapotban levő fenntartásara.
.... a Kbn-spjelO ovezet sportolasi és rekreációs célú különleges beépltésre nem szant terulet, ahol általában
a sportolással (lósport), testedzéssel és rekreációval, vagy a terűlet jellemzően vízparfi, vagy vlzközell
elhelyezkedéséhez ós funkciójéhoz kapcsolódó - sportolással, testedzéssel és rekreációval, plhenéssel
kapcsolatos épitmények, szállásféröhelyek, esőtetök, jatszülerek. Játszóhelyek, sétautak, horgászhelyek,
valamint a terulet ellátésat ós fenntartásat biztositó kiszolgáló épltmények helyezhetok el. A kűlönleges
beépltésre nem szánt területeken a 2. mellékletben területileg lehatarott övezetekben az 1. melléklet 12.
pontja szeríntí határértékekeí keil afkalmazni. ".

A V-2 'elu övezetben tehat a strand esetében sem lehet na ozósté eken kivül mást elhel eznl a
maximum 1%-os beé Itési mértéknek me felelöen. Amenn Iben tervezett más létesítmén
elhel ezese a vlzfelületre ú 'avasol'uk a V-3 'elű övezetbe valö atsorolás kezdemén ezését.
Dunavarsán Varos Onkormán zata felé tele ülésrendezési eszközök módosítása Iranti kérelem
mel ezt az övezetef érínti ezidái nem érkezett.

(...)
Felhívom figyelmüket, hogy a tervezett fürdöhely Majosháza felőli megközelitése a Majosháza, 070
hrsz-ú ingatlanon keresztül Majosháza Község Onkormányzata Képviselö-tesfületének Majosháza
Epítési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 30. ) ök. rendelet (a tovabbiakban: HÉSZ) mellékletét képező
Szabályozasi Terven jelőlt Evjelű vedelm! erdő övezetben, a jogszabályban megállapítottak szerínt.
az erdö természeti értékének és védelmónek zavarása nélkül történhet.
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A HESZ 50. §-a alapján:
26. Védelmi erdo terület (Ev)

50. § (1) A védelml rendeltetésű erdőterűlBtek az SZT-n (Ev) j'ellel Jelölt teniletek, melyek elsödlegesen a
természeti kömyezat és kOlönböző környezsti elemek, valamint a telepűlés és egyób létesltmények
védelmére szolgalnak.

(2) Ai Evjelu védelmi erdőben épOletet elhslyeznl nem lehet, kivéve az alébbi épltményeket, amennyiben
azok az erdo természeti értékeit és védelmi rendeltetését nem zavarjak:

/. a nyomvonal Jellegű épitmények és műfárgyaik, a kulőn jogszabályok keretei között,
2. a köztérgyak,
J. a kutatást és az ismeretterjesztóst szolgáló műtérgyak,
* a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonségi építmények,
5. a nyilvanos illemhelyek, hulladékgyujtök,
6. a megújulo energiaforrás műtárgya, amely hasznalata soran az övezetben az
alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem koriátozza, vagy attól nem igényel védelmet

(3) A folyamatos boritottság érdekében csak termászetszerű, az erdo többcélú rendeltetését
(természetvódelem, talajvédelem, tájvédelem, turisztikal funkció stb. ) figyelembe vevö kiméletes
erdőgazdélkodás és természetes módszerO erdőfelújlfés végezhetS.

A tervezett fürdöhely 070 hrsz-ú íngatlan felőli megközelltése (útkialakitas) az Ev jelű övezetben az
erdő védelmi rendeltetését megszüntethetl.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatáság (1183 Budapest, Gyömröi út 93-95.) PES-
882/2/2022. számú, "Bugyí lakott terűletén kívül, az 5201 j. út 8+705 kmsz-ben engedély nélküli
tereprendezés kialakltása" tárgyú levelét Majosháza Közsóg Onkormányzata tájékoztatasul
megkapta. A levélben meghatározottak alapján a 070 hrsz-ú ingatlanon tereprendezéshez és befeő
úthalózat (útépitési munkálatok) klalakitasahoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest Megyei
Igazgatóság engedélyt nem adott.

Dunavarsany Varos Önkormányzata Képvlselo-testületének Dunavarsany Epitési Szabályzatáról
szóló 12/2016. (VI. 10. ) önkormányzatl rendelet 16. (2) bekezdése és a Szabályozasl Terv alapjan az 51.
sz. foút mentén, a 0105/12, 0105/13 és 0105/1S hrsz-ú ingatlanokon talalható fasor, mint telepűléskepi
szempontbül helyi védett természetí érték védelméröl és fenntartásáról gondoskodni kell.
Taj'ákoztatom tovébba, tekintettel arra, hogy a tervezett fürdőhely közvetlen környezetében bényatő is
található, az esetlegesen végzett -bányaszati tevékenységet követö- rekultlvació során, amennyiben nem az
engedélynek megfelelö anyaggal töltik fel a tavaf az befolyással lehet a talajvizre, ami a fürdővíz minöségére
i's hatással lehet,

Kérjük, hogy a 0113/7 hrsz-ú ingatlan érintettségét az eljárásuk során vizsgálni sziveskedjenek.
A Brendon Beach 2022. évi természetes fürdőhely kijelölése és fürdövizhasználat engedélyezése
kapcsén a fentiekben tett észrevételek szerinti megfeleltetést követöen tudunk hozzájárulni az
engedély kiadasahoz.'

A Jegyzo a DV/5600-3/2022. iktatószámú levelében az alábbi nyilatkozatot tette:
,
A Dunavarsányi Közös Öntormányzatí Hivatalhoz 2022. május 5-én érkezett, BP/PNEF-TKI/0808-11/2022.
számű i/égzésére, a korábban DW4965-3/2022. számon kiadott t&jékoztatasomat ós nyilatkozatomat
fenntartva, valamint módositva a fürdőhely területének bűvülése miatt, az alébbi tájékoztatast és

nyífatkozatot adom.
A Dunavarsény. 0103/12. 0105/12. OWS/13. 0105/15, 0105/14. 0111 és 0113/7 hrsz-ú ingailanon
létesltendő fűrdöhely V-2 jelű vizgazdélkodási, Kbn-sp-2 jelu sportolBsi és rekreaciós célú különleges,
valamint Ek-3 jelu közjóléti erdő ovezetben található. A 0113/7 hrsz-ú Ingatlant 16 méter széles útkialakitás,
valaminta0111 ós 0103/12 hrsz-ú ingatlanohat a 0112 hrsz-ú út 16 méterre történő kiszélesltése érinti.
Dunavarsány Város önkormanyzata Képviselő-testületének Dunavarsány Epítési Szabalyzataröl siólo
12/2016. (VI. 10. ) önkormányzati rendelet 83. § (2). [3), (4) és (5) bekezdése, a SS § (1), (Z) és (3)
bekezdése, a 94. § (2), (5) és (6) bekezdése. valamint a 96. § (1) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése alapján
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"A köziolétl és vizgezdálkodési erdö övezetskben közjóléti funkciójú űdulési, turisztikal, sportolasi,
gyógyászati, szállás, vendéglátási és egyéb rekreációs célú épltmények helyezhetok el. Rekreóciós célú
állattartSs (lótartas, állatbemutató, vadasparkj épltményei az övezetek 1, 5 ha-nál nagyobb telkein
helyezhetök el, amennyiben az elöirt védőtávolsági előirésok is betarthatok. A közjóléti és vlzgazdalkodás:
erdők övezeteiben mindazon épltmények elhelyezhetők, amelyek a védelmi rendeltetésu erdőővezetben is
elhelyezhetok. A közjóléti és vlzgazdálkodási erdöterűletek 2. mellékletben terulefileg lehatárolt övezeteiben
az 1. melléklet 10. pontja szerintt határértékeket kell alkalmazni.

A közjóléti rendeltetésO erdöterűletek az SZT-n Ek-3 jellel jelölt erdészhézas övezetében, erdészhéz. erdei
szélléshely és vendéglótóhely, valamint kapcsolódó (kiszolgáló) lélesttményeik éplthetok a meglévő épulet
újjaépitésével vagy új épűlet épltésével. Az övezet beépltheto alapterűletének legfeljebb 15%-án létesltheto
erdészház. Az övezei védett erdőéllománnyal fedeft részén maradéktalanul érvényt kell szerezni a telekre és
kömyezetére vonatkozó lermészetvédelml besorolésból következö elölrésoknak.

A V*-2 jelű vizfelületek övezetóben a beépitettség legfeljebb 1 % lehet, ahol horgész- és napozóstégek
léteslthetök, fedeü horgászstég azonban legfeljebb 6 m2 alapterülettel létesithetö. A V'jelű övezetu tavakba
csapadékvíz nem vezethető be. A vízgazdálkodasi területeken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek
védelmére, a vlzfelűletek és a viztömegjó éllapotban levő fenntartáséra.
.... a Kbn-spjelű övezet sportolési és rekreáciüs célú kulönleges beépltésre nem szánt terület, ahol általaban
a sportolassal (lósport), tesledzéssel és rekreaciúval, vagy a terület jellemzően vizparti, vagy vízközeli
elhelyezkedéséhez és funkciüjához kapcsolódó - sportolésssl, testedzéssel és rekreációval, pihenéssel
kapcsolatos épltmények, széllásféröhelyek, esotetok, Játszóterek, fátszóhelyek, sétautak, horgészhelyek,
valamint a terület ellatósót és fenntartásat biztosító kiszolgáló épltmények helyezhetök el. A kűlönleges
beépltésre nem szSnt terűleteken a 2. mellékletben terOletileg lehatárolt övezetekben az I. melléklet 12.
pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni. ",

A V'-2jelű övezetben tehát a strand esetében sem lehet napozóstégeken klvul mást elhelyezni a maximum
1%-os beépltési mertéknek megfelelően. Amennyiben tervezett mas létesltmény elhelyezése a vizfelűletre,
ügy javasoljuk a V-3 jelO övezetbe való atsorolas kezdeményezését. Dunavarsany Város Önkormányzata
felé telepűlésrendezési eszközök modositasa iránti kérelem, mely eü az övezefet érinti ezidéig nem
érkezett.

(...)
Felhlvom flgyelműket, hogy a tervezett fűrdőhely Majoshaza felőll megközelítése a Majosháza, 070
hrsz-ú ingatlanon keresztül Majosháza Község önkormányzata Képviselo-testuletének Mafosháza
Epítési Szabalyzatárol szóló 10/2015. (IV. 30.) ök. rendelat (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képezö
Szabílyozási Ter/en jelölt Ev Jelű védelml erdő övezetben, a Jogszabályban megallapi'tottak szer'mt,
az srcfő tarmészeti értékének és védelmének zavarása nélkül történhat.

A HESZ 50. §-a alapján:

26. Védelml erdő terűlet (Ev)
ML§ (1) A védelmi rendeltetésü erdőterületek az SZT-n (Ev) jellel jelölt területek, melyek elsődlegesen a
természeti környezet és különbözö környezeti elemek. valamint a település 6s egyéti létesitmények
védelmére szotgalnak.

(2) Az Evjalu védelmi erdőben épületet elhelyezni nem lehet. kivéve az alabbi épltmenyeket, smennyiben
azok az erdö természeti értékeit és védelmi rendeltetesát nem zavarjak:

/. a nyomvonal JellegO épitmények ás műtárgyaik, a killön jogszabályok keretai közütt,
2. a köztárgyak,
.). a kutatast és az ismeretterjeszfést szolgáló műtérgyak,
4. a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsagi épltmények.
.i. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
A a megújuló energiaforrés mutargya. amely használata során az övezetben az
alaprendeltetésnek megfelelö használatot nem koriátozza, vagy attól nem igényel védelmet.

(3) A folyamatos borltottsag érdekében csak természetszerű, az erdo többcólú rendeltetését
(természetvédelem, talajvédelem. tájvédelem, turisztikai funkció stb. ) figyelembe vevő kiméletes
erdőgazdáíkodás és természetes módszerü erdőfelújítés végezhetÖ.
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A tervezett fűrdöhely 070 hrsz-ú Ingatlan felöli megközelitése (útkialakitás) az Ev Jelű övezetben az
erdő védelml rendeltetését megszüntetheti.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatoság (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95. ) PES-
882/2/2022. számú, "Bugyi lakott terűletén ktvül, az 5201 j. út 8*705 kmsz-ben engedély nelkűll
tereprendezés klalakitasa' tárgyú levelét Majosháza Község Onkormányzata tájekoztatásul
megkapta. A levélben meghatarozottak alapjan a 070 hrsz-ú Ingatlanon tereprendezéshez és belsö
úthálozat (útepltésl munkálatok) kialakltSsahoz a Magyar Kőzút Nonprofit Zrt. Pest Megyel
IgazgatósSg engedélyt nem adott.

DunavarsSny Város Önkormanyzata Képviselo-testűlefének Dunavarsíny Epítesl Szabályzatíról
szoló 12/2016. (V1. 10. ) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése és a Szabályozási Terv alapjan az
51. sz. föút mentén, a 0105/12, 0105/13 és 0105/15 hrsz-ú Ingatlanokon található fasor, mint
településképi szempontból helyi védetl természeti érfék védelméröl és fenntartásáról gondoskodnl
kell.
Tajékoztatom tovébba, tekintettel arra, hogy a ten/ezett fürdöhely közvetlen környezetében bányató is
lalálható, az esellegesen végzett -bSnyászati tevékenységet követő- rekuttívéció során, amennyiben nem az
engedélynek megfelelő anyaggal töltik fel a lavat az befolyéssal lehet a talajvlzre, aml a fürdővlz minőségere
i's hatassal lehet.
A Brendon Beach 2022. évi természetes fürdűhely kijelölése és fűrdövtzhasználat engedólyezése
kapcsán a fentiekben tett észrevételek figyelembevételével tudunk hozzájárulni ai engedély
kiadásához."

Az eljárásért fizetendő eljárási költség elöleget (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási dij'at), valamlnt a
Szakhatóságot illető szakhatósági eljárásért fizetendo igazgatási szolgéltatási dfjat az Ugyfél megfizette,
más eljárási költség nem merült fel, igy arról a BFKH nem rendelkezett.

Felhivja a BFKH az Űgyfél figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előírások be nem tartása
esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

E döntés a közléssel válik véglegessé. A dontés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban:
Bíróság) cimzett, kozigazgatási jogvita eldöntése Iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a
döntés közlésétől számftott 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174. ) benyújtani, vagy
postára adni.

Az etektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselö és az ilyen kapcsolattartási formát választö
természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szereezet a keresetlevelet
kizárólag elektronikus úton. a htt s://e-korman ablak. kh. ov. hu honlapon található IKR rendszer
igénybevételével nyújthatja be.

A Biróság az ügy érdemében tárgyaláson kivül határoz, ha a fetek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és
azt a Biróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhetö. A peres eljárás
illetékkoteles, melyet a Biróség döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLAS

Az Ügyfél 2022. március 31-én a BFKH-hoz érkezett kérelmében kérte az üzemeltetésében lévo Brendon
Beach természetes fürdöhely 2022. évi kijelölését.

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest. Váci úl 174. - 1550 Bp" Pf, : 203. -Telefon:+36 (1) 465-3866 - Fax:+36 (1) 465-3S53

Hluatall kapu KRID azonositó: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo. bfkh. gov. hu - Honlap; www. kormanyhivatal. hu



7

Az ügyben a BFKH 2022. április 01-én a fürdöhely kijelölése ügyében kérelemre, a fürdövíz használatának
engedélyezése tárgyában pedig hivatalból eljárást inditott.

A 78/2008 Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a fürdöhely kijelölés engedélyezési eljárás
lefolytatásához helyszini szemle megtartása, valamint az eljárásban résztvevö Szakhatóság állásfoglalása
szükséges.

A BFKH 2022. április 06-án kelt BP/PNEF-TKI/0808-3/2022. iktatoszámú végzésében értesltette a
Szakhatúságot, mint szakhatúságot, a Jegyzot, valamint az Ügyfelet a 2022. április 11-én lefolytatandó
helyszfni szemle idöporrtjáról, egyben felkérte az egyes kőzérdeken alapuló kényszerítö indoh alapján eljéró
szakhatósagok kij'elöléséről szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendetet szerinti szakhatóségot, hogy a
hatályos jogszabályokban megadott határidön belül szakhatósági állásfoglalását adja meg.

A Szakhatöság a 35100/5900-1/2022. ált. jktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
.KérelmezO hatősag az általános kösgazgatási rendtartésról szóló 2016. évi CL törvény (a tovabblakban:
Akr. ) 55. §, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszeritő indok alapjén eljéró szakhatósagok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelef 1. § (1) és 1. melléklet 13. tablazat 5. pontja alapjan
szakhatósági állásfoglalast kért az FKI-KHO-tól tárgyi Ogyben. Kérelmezö a Brandon Beach üzemeltetőj'e. A
strand a Dunevarsány külterület 0103/12. 0105/12, 0105/13, 0105/15, 0105/14, 0111 hrsz. alatti
ingatlanokon, a Gyk-1 jelu bényató partján helyezkedik el. A Gyk-1 jelu tóra vonatkozóan 35100/4973-
6/201S. ált. (FKI-KHO: 943-4/2016.) számon módosltott, KTVF: 45956-5/2012. számú 7. 1/a1/494 vizikönyvi
számu vlzjogi Ozemeltetési engedély kerult kiadásra. amely 2024. december 31. napjáig hatályos. A tó
üzemeltetésének céfja: horgásztó, pihwőtó.
A Gyk-1 jelu tóra vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a part/ sév, a vlzjérta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek hasznalataról, hasznositáséről, valamlnt a folyok esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozó szabélyokról szólú 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet hatarozza meg.

Tárgyi terulet a vlzbazisok, a tévlati vizbazisok, valamint az ivóvizellatást szolgálo vizllétesltmények
védelméröl szóló 123/1997. (VII. 18. ) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt
vizbázist nem érínt.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznositását, védelmét BS kártételelnek elháritásál szolgáló
tevékenységekre és létesltményekre vonaffiozó általános szabalyokrül szóló 147/2010. (IV. 29. ) Korm.
rendelet. a 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21. ) Korm. randelet, a vízgazdélkodési
hatóségi jogkör gyakorlásarál szóló 72/1996. (V. 22. ) Kormányrendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet]. a vizgazdálkodásról szóló 1995. óvi LVII. törvény, valamint a kömyezet vódelmének
általános szabályairól szóló 1B95. évi Llll. tőrvény figyelembe vételével történt. Jelen döntés az Akr. 55. §-én
alapul. Az önállö jogorvoslat leheföségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zártam ki. Az FKI-KHO feladat-
és hatéskörét a 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vizugyi igazgatás/ és a vizügyi,
valamlnt a vizvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséröl 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet [a
tovébbiakban: 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelst] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a
223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza. "

Az Ugyfél az 2022. április 29-én kelt beadványában az üzemeltetésében lévő Brendon Beach természetes
fürdőhely 2022. évi kijelölésének ügyében 2022. március 31-én a BFKH-hoz benyújtott kérelmének
kiegészltését kérte. A fűrdöhely területének vonatkozásában változás történt, a tervezett természetes
fürdöhely a Dunavarsány külterület 0113/7, valamint a 0103/15 helyrajzi számmal bövül.

Az Ugyfél csatolta nyilatkozatát, mely szerint tárgyi természetes fürdohely területe - a 0113/7 helyrajzi szám
klvételével - a tulajdonát képezi. Az ingatlan vonatkozásában bérleti szerzödéssel rendelkezik, melyet a
BFKH részére megküldött,

Az Ugyfél a 2022. április 6-án kelt levelében az alábbi nyilatkozatot tette:
"C.. .)a strand környékének rendezetlenségét folyamatosan szuntetjük meg sajat Mltségunkre, (...)
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Részletes megjegyzéselnk:

1. (...)
2. Megemlítik, hogy napozóstégen kivul mast nem lehet elhelyezni az adoít terűleten. Mi erre
vonatkozóan jelenlegi állapot szerinl nem is kórtünk hozzájárulást, semmilyen épltményt nem
kivanunk jelenleg az adott teruleten felallitani.
3. A terűlet megközelitása a majosházi 070 hrsz. -ú erdőn keresztill lehetséges. (... ) A
megközelitési útvonalon semmilyen fa nem helyezkedett és helyezkedik el, söt az út vonala most
más az általunk Oltetett fákkal behatárolt és ápolt terűlet lett. Az erdönek nevezett terűlet épolt,

rendezett és gazdagabb növényzetu lett és lesz. (...)
4. A 070 hrsz-ú magéntulajdonunkban alló ingatlanon a tereprendezéshez és a belső úthálózat
kialakítasahoz a Magyar Közút engedélyt még nem adott ki, de velűk az egyeztetés az általunk
beadott dokumentáció szerint folyamatban ven, eddig problémaról nincs tudomásunk.
5. A Jegyzöi levél 3. oldalanak utolso bekezdése szerint az 51. sz. föút mentén talalható fasor
"védelmérol és fenntartásárúl gondoskodni kell". (... ), ezt az erdösávot, amit mi kertészekkel
étvizsgáltattunk, kitisztíttattunk és ahogy elöbb emlitettuk soff fával kiegészítettunk (növeltűk a
faéllománytl I). Mi is íéltjuk ezt a laállomanyt, nekunk is érdekünk a terűlet zöld állapofának
kialakítésa, fnsnőségi növényekke! való zöldítése. Ismételjük, hogy a terüfet zöldítésében kfvánunk
résztvenni. (...)
6. A Jegyzöi levél 4. oldal elsö bekezdése tekintetében tajékoztatni szeretnénk ÖnOket, hogy a
strand szomszédségában lév6 tó (Majoshaza hrsz 070} szintén a mi tulaidonunkban áll, aminak a
feltöltésáre - rekulflvációjára érvényes vlzjogi megszuntetési engedéllyel rendelkezunk. Ezen

foiyamat most ís zajlík. A fó feltöltésére folyamatosan bíztosftjuk mindenkinek, beleértve a városnak
;'s, hogy ebbe a fevékenységűnkbe beteklnisen illetve természetesen a hatóségok szigorú
adatszolgaltatási igényét is teljesltjük. Ahogy korabban Is emlitettük. nekünk ezen feltöltés során
maradéktalanul törekedni kell és törekszünk a kömyezel, beleértve a viz as a talaj minöségénsk a

megőrzósére, mert ha a feltöltést szabálytalanul végeznénk el, akkor azzal a strand vizminöségét és
a hosszabb tévú beruházási terurünket (Brendon Beach strand, panzíó és szabadídős központ) is
veszélyeztetnénk. Mivel a feltöltendö tó és a strand ingatlanai ugyanazon személyhez kapcsolódnak.
ezért nem te életszerű azt elképzelni, hogy valaki a rekultivácló során úgyjárjon el, hogy a hosszabb
távú terveit meghiúsitsa egy szandékosan szennyezett vizininöséggel. Bér ez nem kapcsolódlk a
beadvanyunkhoz, de majosházi 070 hrsz-on elhelyezkedö tó feltöltése utan ierveinkben agy felszini
parkoló, park és pihenésre hasznalhato terúlet szerepel.
7. <...)

(...)
Társaságunk hosszabb távon ten/ez az adott terüteten. Ennek érdekében efinctítottunk az engedélyeknek
megfelelően a strand szomszédságában lévö (de zölddel elválasztotl) 16 rekultivációjat, (... )"

Flgyelemmel arra, hogy a tervezett természetes fürdöhely területe változott a korábban beadott kérelemben
szerepeltekhez képest, a BFKH 2022. május 05-én kelt BP/PNEF-TKI/0808-11/2022. iktatószámú
végzésében értesítette a Szakhatóságot, a Jegyzöt, valamint az Ugyfelet a 2022. május 10-én lefolytatandö
ismételt helyszíni szemle idöpontjáról, egyben felkérte az egyes közérdeken alapulú kényszerito Indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséröl szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet szerinti Szakhatóságot,
hogy a hatályos jogszabályokban megadott határidön belül szakhatósági állásfoglalását adja meg.

A Szakhatóság 35100/5900-3/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábblakkal indokolta:
.
Kérelmezö hatósag az általános közigazgatási rendtartásról szólü 2016. évi CL. tör/eny (a tovabbtakban:

Ákr.) 55. §, vaíam/nt az egyes közérdeken aiapuló kényszerftö índok aiapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséröl szoló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1. § (1) és 1. melleklet 13. táblazat 5. pontja alapján
szakhatósági állásfoglalásf kérl az FKI-KHO-tól tárgyi űgyben.
Kérelmező 2022. május 4. -en magküldött beadvanyában az üzemeltetésében álló Brandon Beach
természetes fürdőhely 2022, évi kijelölésének ügyében 2022. marcius 31. -én a Kérelmezö hatósághoz
benyújtott kérelmének kiegészltését kérte. A fürdohely terűletének vonatkozasában változas történt, a
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tervezett természetes fürdöhely a Dunavarsány külterület OI'IS/7 helyrajzi szémmal bövült, mely a Gyk-1
jelű t6 partján helyezkedlk el.
A Gyk-1 jelű tóra vonatkozóan 35100/4973-6/2016. alt. (FKI-KHO: 943-4/201B.) számon módosított, KTVF:
4595B-5/2012. számú 7. 1/a 1/494 vlzikönyvl számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, amely
2024. december 31. napjálg hatélyos. A tá Ozemeltetésének célja: horgasztó, pihenőtó.
A Dunavarsany 0113/7 hrsz. -ú terulet a Gyk-1 jelO tóra vonatkozó partl sávot a nagyvizi meder, a parti sáv,
a vizjérta és a fakado vizek éltal veszólyeztetatt teríiletek használatáról, hasznosltásáról, valamint a folyók
esetében a nagyvizi mederlfezelési terv készitésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabalyokról sző/ó
33/2014. (III. 14. ) Korm. rendelet hatarozza meg.
A Dunaversány 0113/7 hrsz. -ú terület a vlzbazisok, a távlafí vlzbézisok, valamint az ivóvizellálást szolgSló
vízilétesítmények védelméröl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes
és végleges hatarozattal kljelölt vizbázist nem érint.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítésat, védelmét és kártételeinek elhárílását szolgáló
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozó altalános szabalyokról szóló 147/2010. (IV. 23.)
Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet, a
vizgazdélkodási halóségi jogkör gyakorlásáról szólö 72/1996. (V. 22. ) Kormanyrendelet [a továbbiakban:
72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletj, a vlzgazdalkodásról szólő 1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet
védelmének altal&nos szabályalról szóló 1995. évi Llll. törvény figyelembe vételóvel tortént."
Jelen döníés az Akr. 55. §-án alapul.
Az önálló jogorvoslat lehetöségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zártam ki. Az FKI-KHO feladat- és
hataskörét a 72/1996 (V. 22. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vlzugyi igazgatásl és a vizugyi, valamint
a vizvédelmi hatósagi feladatokat elléfó szervek kijelöléséröl 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet [a
iovábbiakben: 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint llletékességét a
223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet 2. szamú mellékletének 2. pontja szabályozza. "

Az ügyben relevánsjogszabályi rendelkezések:

A 78/2008. (IV. 3. ) Korm. rendelet 4. § (1)-(4) bekezdései, 5. §-a, valamint a 7. § (1)-(4) bekezdései szerint:
"4. § (1) A vlzparti terület tulajdonosanak kérelmére a kormanyhivatal fűrdőhely kijelölési el/árást folytat le,
melynek keretében dönt sz Ozemeltatni kívánt furdöhely kijelölésérol és a 3. § (1) bekazüésének b)-d)
pontjaiban foglaltakról. A kérelmet a fürdohely uzameltetésének tervezett megindltása etött legalább 30
nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak.

(2) A fürdöhely kijelolésének nem szukseggs feltétele a napi ótlagban legalább 100 fo fűrdőzőszám várható
telj'esQlése barmely fürdésre kedvezö idoszakban.

(3)
(4) A kijelölés folyóvlzen és éllóvizen egyaránt visszavonósig hatalyos. Folyávizen kérelemre új eljárást kell
lefolytatni, ha a kijelolt fürdöhely területe, űzemeltetöje, vagy Ozemvitele módosul. (...)
5, § (1) A fürdöhely kijelölését megelözöen a kormányhivatal helyszini szemlét tart a szakhatósagok, a
fürdohely fekvése szerint llletékes telepulésl önkormányzat Jegyzője (a lovébbiakban: jegyzö) és a fűrdőhely
kijelolését kérelmezö részvételével. (... ) A szakhatóságok az állásfoglalasukat a helyszini szemle keretében
vagy sz azl követő tizenöt napon belül adják meg.

(2) A helyszlni szemle során vizsgalni kell a fűrdőviz és a hozzá tartozó terOlet alkalmassagát, beleértve a
fűrdöviz korébbi minősltések szerinti. illetve új fűrdovíz esetén lagalébb a 9. § (5) bekezdésánek b) pontja
szerinff minöségét, és annak megfelelosóge esetén meg kell állapltani
a) a fürdővlz, illetve fürdöhely hatarait, valamint a meg/elölésűkre szolgéló eszközök szamát és elhelyezésűk
módjál,

b) a minőségellenőrzés céljára szolgálo, a 7. § (4) bekezdéssel összhangban levő mintavételi pontot,
c) a mé!y víz megjelölésére szdgátó eszközök szamát
d) azt a vizállástartomanyt, amelynél a fűrdöhely üzemeltethető.
(3) A kormányhivatal a furdűvlz használatat akkor engedélyezi, illetve a fűrdöhelyef akkor j'elöli ki, ha a
fürdővii minosége - a 9. §-ban foglaltak szerint - legalább "tűrhelő". Fürdöhelyet a kormányhivatal akkor
je!öl kl, ha ezen túlmenöen a furdőhely az űzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előlrásoknak megfelel.
A fűrdőhelyek uzemeltetésére vonatkozó részletes szabélyokat a 7. melléklet tartalmazza.

Közegészségügyi Oszlály 1.
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(4) A furdöhely űzemeltetöje a 4. § (1) bekezdése szerintl kérelemmel egyidejuleg benyújtja a 7. melléklet
alapjan elkészitett űzemeltetési szabélyzatot. Az üzemeltetési szabalyzatnak a furdöhely szakszerű és
biztonságos űzemeltetésével kapcsolatos részletes mOszaki, technologlai, biztonságtechnikai,
környezetvédelmi és egészségűgyi elöirásokai kell tartalmaznia.
(5) A védöterOleten az ott keletkezett szennyvizet kizárolag közcsatornéra kötött vagy zárt rendszerd
szennyvízgyűjtöben szabad elhelyezni.
(B) A védőterűleten előforduló szennyezödés vagy annak veszélye esetén az Ozemeltető haladéktalanul
bejelentést tesz a ferűlefileg illetékes vlzvédelmi hatoségnól, amely erről haladéktalanul tájékoztatja a
kormanyhivatalt.
(7) A lürdövíz, illeb/e a fürdöhely megjelölésére szolgáló eszközok leirását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A fürdőviz mlnőségellenőrzésót szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és
laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséml a kormányhivafal gondoskodik, uzemeltetett fwdőhely esetében erröl
- a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - a fűrdöhely űzemeltetűje sajat költségére gondoskodik.
(2) A fürdöviz minlavételeket a kormanyhivatal által a 3. § (1) öekezdése és 4. § (1) bekezdése szerint
meghatámzott minöségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni. Az egyes mintavételeket legkésőbb ez
ütemten/ben meghatarozott idopontot követű 4 napon belul kell elvégezni. Az első mintavételre legfeljebb 3
héttel a fürdési idény kezdete előtt sort kell keriteni, majd további legalább 3 mintát kell venni a fűrdési idény
folyamán azzal, hogy az egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnél hosszabb idö.
(3) Olyan fűrdöviz esetében. amelynél a fűrdési idény nem hosszabb 8 hétnél, elegendő összesen 3 mintát
venni.

(4) A mlntákaf az átlagosan legnagyobb fűrdési forgalom helyén vagy a 6. § szerinti fürdövlzprofíl alapjén
vérható legnagyobb szennyezési i/es2éfy helyén, legalább 1 méteres vlzmélységnél, a vlzfelulet alatt 30 cm-
rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább az 1. mellékletben megjelolt 1. és 2. paraméterekre kell
kiterjednie. (...)"

A BFKH megállapitotta, hogy
a Szakhatóság megadta állásfoglalását;
a Jegyző a fürdöhely kijelölés engedélyezése ellen kifogást nem emelt a rendelkező részben
fettüntetett észrevételek fígyelembevételével.

Ügyfél a Jegyzo a levelében tett észrevételekre vonatkozó nyilatkozatát a BFKH részére
megküldte.

A BFKH megállapitotta továbbá, hogy a helyszini szemlén tapasztaltakat, a rendelkezésre állő
dokumentációkat, a megküldött szakhatósági állásfoglalást, továbbá a Jegyzö és az Ugyfél nyilatkozatát
figyelembe véve a tárgyi természetes fürdöhely kijelölésének - a rendelkező részben, valamint a 78/2008.
Kom. rendeletben elöfrtak betartása mellett - nincs akadálya.

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A jelen határozatban foglalt elölrások be nem tartásának jogkövetkezményét az egészségűgy/ hatósági és
igazgatasi tevékenységről szöló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapltotta meg a
BFKH.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségűgyi hatósági és igazgatási tevékenységröl szóló 1991.
évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, haláskörét a 78/2008. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét
a fövárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fövárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról. továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséml szóló 385/2016. (XII. 2. ) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése állapitja meg.

Ajogorvoslatlehetőségéröl szóló tájékoztatást a BFKH azAkr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp. ) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)
bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kfvüli elbfrálásra vonatkozö
elölrásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.
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A kereset elektronikus úton történo benyújtásáról - a polgári perrendtartésról szóló 2016, évi CXXX. törvény
608. § (1) bekezdése alapján - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatasok altalanos szabalyairól
szólá 2015. évi CCXXII. förvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekszdése, (4) bekezdés e) pontja és 9. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik.

A Blróság illetékességét a blróságok elnevezéséről, székhelyéröl és illetékességi területének
meghatarozasaról szóló 2010. évi CLXXXIV. tön/ény 4. számú melléklete határozza meg.

Adontésta BFKH-azÁkr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően - a hivatkozott
jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Űgyféllel és felhivja
a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév:
BFKHNSZSZ, KRID azonositó köd: 427094958).

A véglegességre vonatkozóan az Akr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a
BFKH.

Budapest, - dátum a digltélis aláirás szerint

A kormánymegbizott helyett eljáró
dr. Mészár Erika főlgazgató

nevében és megbízásából:

Dr. Kelemen Erzsébet

helyettes fövárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: -

A határozatot kapják:

1. Gy-Ut Vasútépitö 88 Kft. - Cégkapu
2. Fovárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vizvédelmi

Hatóság) - Hivatali Kapu
3. Dunavarsányi Közös Onkományzati Hivatal (Jegyzo) - Hivatali Kapu
4. Irattár

A határozatról értesül:

1. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala - Hivatali Kapu
2. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály - Hivatali

Kapu
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