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Tárgy: Fürdővízprofil felülvizsgálata
HATÁROZAT
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztályának fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában,
Tiszakécske, Szabadstrand (Tisza jobb part 284,30 – 285,50 fkm) fürdővízprofil
felülvizsgálatának keretében, a fürdővízprofil megállapítására vonatkozóan
az alábbi határozatot hozom.
1.

A fürdővíz neve: Tiszakécske, Szabadstrand

2.

A fürdővíz rövid neve: Tiszakécskei Strand

3.

A fürdővíz azonosító jele: HUBW 00312

4.

Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 469426 E 201258

5.

Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:
a. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)
(+36 76) 896-324; nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu
b. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6000 Kecskemét,
Nagykőrösi u. 32.)
(+36 76) 896-300; nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
c. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József A. út 14.)
(+36 56) 510-040; jasz.titkarsag@katved.gov.hu

6.

A fürdővízprofilt megállapító határozat: 2017. október 30.

7.

A felülvizsgálat indoka:
A fürdővíz osztályozása „kifogásolt” minősítési kategóriába került, így a természetes
fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet 5. mellékletében foglaltak szerint a
fürdővíz profilját legalább 2 évente szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni.

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. 6001 Pf: 564.
Telefon: 76/896-324
Fax: 76/998-651
e-mail: nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu
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8.

A fürdővíz aktuális osztályozása: kifogásolt

9.

A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2019. október 30.

10. Tagállam: Magyarország
11. Régió / megye: Dél-alföldi Régió/ Bács-Kiskun megye
12. Település megnevezése: Tiszakécske
13. A víz földrajzi neve: Tisza (jobb part 284,30 -285,50 fkm )
14. A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok:
A szabadstrand területe a Tisza folyó jobb part 284,3-284,5 fkm szelvények között helyezkedik
el. A szabadstrandhoz legközelebb található két vízmérce törzsállomás a Martfűi és a Tiszaugi. A
szabadstrand szelvényében jellemző vízállásadatokat a két vízmércére vonatkozó adatokból
származtatva abszolút értékben adjuk meg:
Martfűi vízmérce:
Vízmérce helye: 306,9 fkm
Vízmérce „0” pontja: 78,32 mB.f
LNV: 1003 cm, 88,35 mB.f (2000.04.19.)
LKV: -347 cm, 74,85 mB.f (1968.07.16.)
Tiszaugi vízmérce:
Vízmérce helye: 267,6 fkm
Vízmérce „0” pontja: 77,56 mB.f
LNV: 946 cm, 87,02 mB.f (2006.04.22.)
LKV: -390 cm, 73,66 mB.f (1968.07.17.)
Tiszakécske Szabadstrand:
Vízmérce helye: 484,3 -284,5 fkm
LNV: 87,59 mB.f
LKV: 74,17 mB.f
A nevezett szakaszon árvízvédelmi fokozat elrendelése a Szolnoki mértékadó vízmérce vízállása
alapján történik:
I. fok: 650 cm
II. fok: 690 cm
III. fok: 730 cm
A fürdőzést az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelése során, azaz a Szolnoki vízmércén
mért 650 cm-es vízállásnál fel kell függeszteni.
15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott
BKR/001/01273-6/2015. számú korábbi fürdővízprofil felülvizsgálati határozat alapján a
cianobaktériumok és makrofiták túlburjánzása a víztest jellegéből adódóan nem jellemző, mérési
adat nem áll rendelkezésre
16. Rövidtávú szennyezés veszélyének fennállása:
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információ nem áll rendelkezésre. Egyéb
előrelátható ok, amely rövid távú szennyezést okozhat a fürdővíz minőségében, az az esetlegesen
megjelenő uszadék/hulladék lehet.
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A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.)
Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a környezetkárosodás határon
túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen, vagy a környezethasználó
környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem
vagy nem megfelelően végzi, akkor az e rendelet szerinti környezetkárosodást megelőző
intézkedések megtétele és a kárelhárítás elvégzése – figyelemmel a 17. § (1) bekezdésére –az 1. §
a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében, valamint azoknál a vizeknél és
vízilétesítményeknél, amelyek az 1. § f) és g) pontja szerinti területeken vannak, a vízügyi
hatóság megbízása alapján a VIZIG feladata.
17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a
fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:
Tiszakécske Szabadstrand vízminősége szempontjából potenciális szennyező forrást jelentenek a
települési szennyvíztisztítók, különösen a Cibakháza települési szennyvíztisztító által kibocsájtott
tisztított szennyvizének Tisza-folyóba történő bevezetése (bp. 295,010 fkm).
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a szennyvíztisztítóból kibocsátott (víz)
szennyező anyagok mennyisége az engedélyezett kibocsátási határértékek alatt van, az
engedélyezetten túli többletterhelést a befogadóra nem jelentenek.
18. Fennmaradó szennyezési okok, foganatosított ellenintézkedések és a felszámolásukra vonatkozó
ütemterv:
A települési szennyvízkibocsátásból adódó terhelések – foganatosított intézkedés: Nemzeti
Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása (25/2002.
(II.27.) Kormányrendelet); szankcionálás, szennyezés csökkentési ütemtervek készítésére, illetve
intézkedésekre történő kötelezés (a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet).
Ipari szennyezők – foganatosított intézkedés: szankcionálás, szennyezés csökkentési ütemtervek
készítésére, illetve intézkedésekre történő kötelezés (a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló 220/2004, (VII. 21.) Kormányrendelet)
Mezőgazdasági eredetű szennyezések – foganatosított intézkedés: a jó (helyes) mezőgazdasági
gyakorlat bevezetése (a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
27/2006. (II.7.) Kormányrendelet).
20. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen
határozat melléklete tartalmazza.
Az
ügyben
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József A: út 14.) szakhatóságként járt el,
szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32) a Tiszakécske Szabadstrand (Tisza
jobb part 284,30-285,50 fkm) fürdővíz profiljának felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 385/2016.
(XII. 2.) Kormányrendelet 16. § (6) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalásunkat kérte.
A szabadstrand fürdővíz profiljának felülvizsgálatára irányuló eljárásban a szakhatósági
állásfoglalásunkat előírásokkal megadom.
Előírások, feltételek:
• Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni
hatóságunkra.
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A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008 (IV.03) Kormányrendelet szerint elvégzett
osztályozás szerint a Tiszakécske Szabadstrand vizének osztályozása „kifogásolt”, így a fenti
rendelet 5. mellékletében foglaltak alapján a fürdővíz profil felülvizsgálatát legalább 2 évente el
kell végezni.

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalhoz (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) címzett, de a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) benyújtott, a
fellebbezés illetékének, 5.000,- Ft, azaz ötezer forint befizetésének igazolásával ellátott fellebbezést
lehet előterjeszteni.
A fellebbezési illetéket a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú számlájára postai
befizetéssel, vagy átutalással kell leróni. A közleményrovatban az „illeték, KJH NO, iktatási szám,
fellebbezés” azonosítót kell feltüntetni.
A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre
tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezésben − melyet csak indokolással ellátva
lehet előterjeszteni − új tények és bizonyítékok is felhozhatók, de abban nem lehet olyan új tényre
hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására, elektronikus ügyintézésre technikai okból nincs
lehetőség.
Fellebbezés hiányában a határozat kézhezvételétől számított 15. napot követő napon jelen döntés
jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztálya 2017. október 04-én hivatalból eljárást indított Tiszakécske, Szabadstrand
fürdővízprofiljának felülvizsgálata érdekében.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről
és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 78/2008. Korm.
rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A járási hivatal – hivatalból indított eljárásban –
minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy
fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5.
mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.
A 78/2008. Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint Ha a fürdővíz
osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és
ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség
esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és
súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi
táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.
A fürdővizek osztályozása
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább
A felülvizsgálandó szempontok
(az 1. pont és alpontjai)

„Jó”

„Tűrhető”

„Kifogásolt”

4 évente

3 évente

2 évente

a)–f)

a)–f)

a)–f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak
akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy kifogásolt”
minősítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.
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Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az
infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény
kezdete előtt.
A fürdővíz 2017. évi osztályba sorolása a 2013-2016. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján
történt, melyet az Országos Közegészségügyi Központ végzett.
Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 16. § (6)
bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az
ügyben érintett szakhatóságot megkereste.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztálya a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32) a Tiszakécske Szabadstrand (Tisza
jobb part 284,30-285,50 fkm) fürdővíz profiljának felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 385/2016.
(XII. 2.) Kormányrendelet 16. § (6) bekezdése alapján Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás
megadása iránt kereste meg.
A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése - a
Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a
vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek
megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a
lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében
eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében
eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott
szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A fürdővíz. illetve a fürdővíz vízgyüjtő területére eső egyéb felszíni vizekre vonatkozó adatok:
A Tiszakécskei szabadstrand a Tisza folyó jobb partján a 284,30 - 285,50 fkm szelvények között
helyezkedik el.
A szabadstrand vízminőségére hatással levő ~10 fkm hosszúságú szakaszon az alábbi bevezetések
vannak:
-Tisza jp. 287,750 fkm szelvényben
Peitsik-ér
-Tisza bp. 295,010 fkm szelvényben
Cibakháza települési szennyvíztisztító
A szabadstrand környezetében nem található más olyan bevezetés, mely a strand fürdővíz minőségére
hatással lenne.
Cianobakténum és makrofita szaporodási potenciáljának értékelése:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott I-R001/01158-5/2013. számú fürdővízprofil felülvizsgálati határozat alapján a cianobaktériumok és
makrofiták túlburjánzása a víztest jellegéből adódóan nem jellemző. A KÖTIVIZIG Regionális
Laboratóriuma nem végez vízminőségi vizsgálatokat a Tiszakécskei szabadstrand térségében, de a
határozatban foglaltakat megerősíti.
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A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési források:
A szabadstrand vízminőségére legnagyobb hatással a települési szennyvíztisztítók által kibocsátott
tisztított szennyvizek lehetnek. A Tiszakécskei szabadstrand fölötti vízfolyásszakaszt érintő, ilyen
jellegű terhelés a Cibakházi szennyvíztisztító telepről érkezhet.
A szabadstrand fürdővízprofilja 2011. május 2-án készült el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által a 78/2008 (IV.3.) Kormányrendelet 6.§ (l)-(2)
bekezdésnek megfelelően. (Ikt.sz. 1311-4/2011.) A fürdővíz osztályozása "kifogásolt” minősítést
kapott, a potenciális szennyvíz kibocsátók miatt, különös tekintettel a Cibakháza települési
szennyvíztisztító működésére.
A fürdővízprofil további felülvizsgálati időpontjai:
-2013. aug. 22. - Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (I-R001/01158-5/2013 sz. határozat) - Fürdővíz osztályozása: "kifogásolt":
-2015. május 18. - Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - Fürdővíz
osztályozása: "tűrhető" - a 2011-2014. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján (Országos
Közegészségügyi Központ)
-2018. aug. 12. - a következő esedékes felülvizsgálat időpontja (Bács-Kiskun megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)
A szabadstrand vízminőségét befolyásoló ~10 kilométeres folyószakaszon található a Peitsik- ér
bevezetése, melynek terhelője a Szentkirályi szennyvíztisztító telep. A Peitsik-ér 17+740 km
szelvényében átlagosan napi 100 m3 tisztított szennyvíz kerül bevezetésre. A csatorna jellegéből
(időszakos vízfolyás) és a tisztított szennyvíz mennyiségéből adódóan a szennyvíztisztító telep nem
jelent veszélyt a szabadstrand vízminőségére.
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:
Az Igazgatóságnak nincs információja arról, hogy a Tiszakécskei szabadstrand környezetében lenne
olyan bevezetés, vagy létesítmény, amely a fürdővizet eseti jelleggel szennyezné.
A tárgyi szabadstrand fürdővíz profiljának felülvizsgálata egyéb vízgazdálkodási kérdést nem érint.
Vízügyi állásfoglalásunk a szükséges egyéb engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzése
alól nem mentesít.
Vízvédelmi szempontból a létesítmény építésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel.
A döntést megalapozó jogszabályhely:
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat
figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági eljárásért a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. mellékletének 11. pontjában
meghatározott összesen 8.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
223/2014. Korm.rendelet) 10. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2.) Kormányrendelet 16. § (6) bekezdése,
illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja
állapítja meg.
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Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Tiszakécske, Szabadstrand
fürdővíz profilját és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.
A fellebbezési jogosultságról szóló tájékoztatás a Ket. 96. §-án, 97. § (1) és (2) bekezdésein, 98. § (1)
bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén, és a 102. §-án alapul, a fellebbezés indokolási kötelezettségét a Ket.
98. § (1a) bekezdése írja elő.
A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése
rendelkezik.
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a)
pontja alapján határoztam meg.
Hatáskörömet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése,
illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg.
Kecskemét, 2017. október 30.
Labancz Attila
hivatalvezető
nevében és megbízásából
Dr. Oláh László
járási tisztifőorvos

KÉR-en keresztül és elektronikusan kapja:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, József Attila
út 14. (KÉR: OKF JNSZMKI+ jasz.titkarsag@katved.gov.hu )
Értesül (elektronikusan):
1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 6000 Kecskemét, Deák F.
tér 5. ( kecskemet@bacs.gov.hu)
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6000 Kecskemét,
Nagykőrösi u. 32. (KÉR+ nepegeszseugy@bacs.gov.hu)
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.
( kormanyhivatal@bkmkh.hu)
4. Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes
Államtitkárság 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6. (tisztifoorvos@emmi.gov.hu)
5. Országos Közegészségügyi Központ 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.
(vizminoseg@oki.antsz.hu)
6. Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyzője (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.)
( polh@tiszakecske.hu )
7. Irattár
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MELLÉKLET
1. A strand mederfenék jellemzése: Iszap (mellékági üledék).
2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A partszakasz homokkal kevert
kötött agyagos.

3. A víz elérhetősége: Lejtős, lefutó jellegű.
4. A strand hossza: 350 m.
5. Kommunális infrastruktúra: A természetes fürdőhelyen nemenként elkülönített illemhelyek,
kézmosók, ivóvíz-minőségű víz (ivóvíz-csapok), zuhanyozók, hulladékgyűjtő-edények,
elsősegélynyújtó-hely rendelkezésre áll.

6. Kereskedelmi infrastruktúra: A strand területén üzemeltetnek büfét, vendéglőt,
szórakozóhelyet.

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:8. Állatok bevitelének engedélyezése: Állatokat a strand területére bevinni tilos.
9. A fürdőzők maximális létszáma: 1000 fő
10. Átlagos éves csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 550-600 mm (forrás: www.met.hu)
11. A legcsapadékosabb hónap: június (forrás: www.met.hu)
12. A legszárazabb hónap: február (forrás: www.met.hu)
13. Vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU 1000
14. Vízgyűjtő-kerület neve: Danube
15. Részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP 182
16. Részvízgyűjtő-kerület neve: Tisza
17. A víztest azonosítója: AEAQ060
18. A víztest neve: Tisza Kiskörétől a Hármas Kőrösig
19. Nemzeti vízazonosító: 20. Nemzeti víz - megnevezés: 21. A víztest tipológiai leírása:
22. A víz hőmérséklete: Minimum: 20oC, Maximum: 22oC, Medián: 240C
23. A strand vízmélység-profilja: 24. Országon belüli elhelyezkedés
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25. A fürdővíz térképe

26.

A strand fényképfelvételei
1. számú kép

2. számú kép

3. számú kép
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27. Vízgyűjtő területe: (Forrás: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Közép- Tisza –
Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
Nagykőrösi-homokhát tervezési alegység
A vízgyűjtő terület földrajzilag fenti tervezési alegység területén található. A tervezési alegységet
északi, nyugati, déli irányban a természetes magas vonulatok, míg keletről a Tisza folyó határolja.
Közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Pest megyékhez tartozik. Az alegység teljes
területe 3607 km2.
A felszínét elsősorban a vizek és a szél alakították ki. A területet északnyugat felől kissé magasabb
fekvésű domborzat jellemzi, míg keleten a terület sík.
A tervezési alegységet érintő belvízöblözetek öntözővízzel való ellátottsága változó. Egyes öblözetek
intenzíven öntözhetőek öntözőcsatornákon, illetve egyes üzemközi és üzemi csatornák közvetítésével.
Az öblözet további területein a vízbeszerzés felszín alatti vizekből és a belvízcsatornákon levezetett
belvizekből történik. A felszín alatti vízkivételek főként a Duna-Tisza közi homokhátságra jellemzőek.
Az érintett területen található a Tiszakécskei Holt-Tisza, mely természetes lefűződéssel keletkezett.
Területe kb. 80 hektár. „Bölcs” hasznosítású holtágak közé tartozik. Több holtághoz hasonlóan
belvizek tározására szolgál.
Az alegység árvízi kockázata igen nagy, területén 1998 óta a Tisza folyón észlelt vízállások többször
meghaladták az addig mért legmagasabb vízszinteket. A korábban magaspartként nyilvántartott
területeket is gátakkal kellett édeni.

28. Vízgyűjtő terület térkép
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29. A víztest kémiai és ökológiai állapota (Forrás: www.vizeink.hu)
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