
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a BÉRES-AQUA Kft. Strandfürdő üzemeltetési 

tevékenységéről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Kissné Barta Piroska irodavezető 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:  I/6892-14/2021. 

Melléklet:  BÉRES-AQUA Kft. beszámolója 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati tulajdonú Polgári Strandfürdő hasznosításáról ebben az évben többször 

tárgyalt Képviselő-testületünk. 2021. április 07-én a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével polgármesteri határozatban döntöttem arról, hogy a Polgár, Fürdő utca 3. 

szám alatti polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő művelési ágú, 7 ha 5230 m2 

nagyságú ingatlan üzemeltetése nyilvános pályázat keretében kerüljön meghirdetésre. 

 

Az önkormányzat vagyonrendeletben előírtaknak megfelelően előkészítésre került a felhívás és 

a szerződés-tervezet kidolgozásra került, azonban az első körben lebonyolított pályázati eljárás 

nem volt eredményes és sikeres. 

A Képviselő-testület azonban a 89/2021. (VI.03.) polgármesteri határozata alapján 2021. június 

3.-i keltezéssel új pályázati eljárás lebonyolításával újra meghirdette üzemeltetésre a 

strandfürdőt. 

 

A 94/2021. (VI.10.) polgármesteri határozat alapján a megismételt eljárásban érvényes pályázat 

érkezett, melynek alapján a BÉRES-AQUA Kft. pályázata elfogadásra került. A BÉRES-

AQUA Kft.-vel 2021. június 15.-én megkötésre került az üzemeltetési és bérleti szerződés. 

  

 

A megkötött szerződés 3.9. pontja alapján „A Bérlő vállalja, hogy minden év október 31-ig 

tárgyévi tevékenységéről, fejlesztési elképzeléseiről beszámol a Képviselő-testületnek. Az 

ehhez szükséges, általa elkészített és dokumentált írásos anyagot legkésőbb október 15-ig 

eljuttatja az önkormányzathoz.” 

 

A bérlő, BÉRES-AQUA Kft. 2021. október 20-án megküldte a 2021. évi strandüzemeltetéssel 

és a következő szezonra tervezett elképzeléseivel kapcsolatos tájékoztatóját, mely az 

előterjesztés melléklete. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatót megtárgyalni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. október 20. 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 



 

Határozati javaslat 

…/2021. (X.28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a BÉRES 

AQUA Kft. Strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a BÉRES AQUA Kft. Kft., mint a Polgári Strandfürdő 

üzemeltetőjének a strandfürdő 2021. évi szezon működésével kapcsolatos és a 

következő strandszezon előkészítésére vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 


