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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. december 21-én tartandó ülésére 

 

Gyógyhely minősítés megszerzéséről 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyik legnagyobb értéke a település gyógyvize, a 

Sárrét Gyöngye gyógyvíz, valamint a település legfontosabb turisztikai attrakciója a 

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő.  

 

A Kastélypark Fürdő és környéke mind a település, mind a település mikrotérsége 

tekintetében nagy jelentőséggel bír, amely erősítésére került létrehozásra a „Gyógyhely” 

minősítés. A minősítés megszerzésével egyrészt a településen belül olyan településrendezési 

elvek lennének érvényesíthetőek, amelyek a környezet gyógyhelyi minőségét biztosítaná, 

másrészt lehetőség nyílna arra, hogy gyógyhelyek fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 

források legyenek lehívhatóak.  

 

A gyógyhelyi minősítés megszerzése hozzávetőlegesen egy évet vesz igénybe, amely év során 

a környezet tekintetében igazolni kellene azt, hogy az minden szempontból megfelel a 

gyógyhely minősítés megszerzésének.  

 

Ennek keretében az alábbi feltételek teljesítése szükséges önkormányzatunk részéről:  

 a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerint 
elismert természetes gyógytényezővel rendelkezik, 

 a természetes gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételei  
biztosítottak, 

 a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek 
adottak, 

 a pihenés infrastruktúrájának kiépítettsége biztosított. 

 

A fenti feltételekről elmondható, hogy a Fürdő térsége tekintetében fennállnak, azonban ezek 

igazolására egy jelentős dokumentáció benyújtása kötelező. A dokumentáció az alábbiakat 

tartalmazza:  

 a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 
gyógyhely, illetve védőterület határai kijelölésére, illetve a mérési pontok 

megfelelőségére vonatkozó közegészségügyi szakvéleményét, 

 akkreditált laboratórium által végzett 4 évszakos levegőterheltségiszint-mérési 
eredményeket, 

 akkreditált laboratórium által végzett zajszintmérési eredményeket a stratégiai 

zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló jogszabály 

szerinti mintavételezési módszerrel, 
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 az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a terület éghajlati adottságait a tervezett 
gyógyászati tevékenység szempontjából értékelő szakvéleményét, 

 orvosi véleményt a terület természetes gyógytényezőinek gyógyászati alkalmazási 

lehetőségeiről, betegségek szerinti javallatairól és ellenjavallatairól, 

 a gyógyhely és védőterületének határvonalát tartalmazó terület-, illetve 
településrendezési tervet, 

 a települési önkormányzat képviselő- testületének a gyógyhellyé nyilvánítással 
kapcsolatos döntéséről készült irat másolatát, 

 az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményét. 
 

A Tisztelt Képviselő-testület jelen képviselő-testületi ülésen dönt a településrendezési 

eszközök felülvizsgálatáról, amelyben a gyógyhely cím megszerzéséhez szükséges 

településrendezési feladatok már végrehajtásra kerülnek, azonban mint látható, a fentiekben, a 

gyógyhelyi minősítés megszerzéséhez további feltételek is szükségesek. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a Gyógyhely 

minősítés megszerzése iránti eljárás lefolytatására felhatalmazni szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat, 2018. február 8. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (II. 15.) határozata 

Gyógyhely minősítés megszerzése iránti eljárás lefolytatásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő környezetének gyógyhellyé nyilvánítás iránti eljárása 

megindításra kerüljön.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatása céljából a 

szükséges dokumentációt beszerezze.  

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


