
1. sz. melléklet 

 

From: László Béres <beres.laszlo59@gmail.com>  

Sent: Tuesday, February 8, 2022 9:24 PM 

To: polgarhiv@polgar.hu 

Subject: POLGÁR - STRANDFÜRDŐ fejlesztés - 2022. - Hiánypótlás ! 

 

Polgár Város Önkormányzata 

Tóth József Polgármester Úr  

részére  

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

 

 

Ezúton szeretném megerősíteni,hogy cégünk a BÉRES - AQUA kft benyújtott egy  

pályázati kérelmet a múlt év végén  Magyar Turisztikai Ügynökség-hez mely  

 

"  Polgári Strandfürdő fejlesztése,gépészeti és építészeti felújítása " 

                    néven  szerepel a pályázati dokumentációban. 

 

A pályázatunk elsősorban  arra irányult,hogy a Strandfürdő jelenlegi elavult 

műszaki-technikai ,higiéniai állapotát  fejlesszük  fel arra a szintre, mely a szakhatósági 

elvárásoknak,előírásoknak és a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megfelel. 

 

Hangsúlyozom semmi olyan jellegű beruházást ill. átépítést nem kívánunk véghezvinni  

ami hatósági engedélyköteles lenne,vagy képviselőtestületi döntést igényelne. 

 

Ennek értelmében ismételten kérem,hogy hozzájárulásukat a projekt végrehajtásához  

"postaforultával "  részünkre megküldeni szíveskedjenek.  

 

Amennyiben Polgármester Úr mégis úgy gondolja ,hogy a projekt megvalósításáról 

részletesebb  

információra lenne szükség,akkor kérem hogy a pénteki napra ( 2022. február.11. ) hívjon 

össze egy Rendkívüli Képviselő Testületi ülést , ahol nagyon szívesen megjelenek és minden 

kérdésükre személyesen válaszolok . 

 

Jelen elektronikus levelemet elsőbbségi levélként postai úton is továbbítom Önök felé. 

 

Tisztelettel :                                   

 

                                                                 Béres László 

                                                                    ügyvezető  

                                                              BÉRES - AQUA  Kft 

 

Mobiltelefon :     06-70-208-56-26 

E-mail :      beres.laszlo59@gmail.com 
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1. sz. melléklet 

From: Kissné Barta Piroska <kissne@polgar.hu>  

Sent: Tuesday, February 8, 2022 4:00 PM 

To: 'beres.laszlo59@gmail.com' <beres.laszlo59@gmail.com> 

Cc: 'j.toth@polgar.hu' <j.toth@polgar.hu>; 'Dr. Váliné Antal Mária' <jegyzo@polgar.hu>; 

'penzugyirodavezeto@polgar.hu' <penzugyirodavezeto@polgar.hu> 

Subject: FW: Észrevételem: POLGÁR - STRANDFÜRDŐ fejlesztés 2022. 

Importance: High 

 

BÉRES - AQUA  Kft 
Béres László ügyvezető részére 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

 

Örömmel értesültünk arról, hogy a döntéshozatal első fázisában  zöld utat kapott  a Magyar 

Turisztikai Ügynökség-hez benyújtott " Polgári Strandfürdő fejlesztése, gépészeti és építészeti 

felújítása " című pályázata. 

 

Kérelmével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom: 

- kérelmét  eredeti példányban szükséges benyújtani, 

- a kérelméről a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia, azonban kérelme ebben a 

formában nem  előterjeszthető döntéshez, 

- a kérelmében pontosan meg kell nevezni a pályázati kiírást,  

- csatolni szükséges a benyújtott (vagy benyújtandó) a pályázati anyagot,  a  projekt 

költségvetését,  amennyiben önerő szükséges annak  biztosításának leírását,  

- továbbá  - esetleges egyeztetést követően- kérjük bemutatni a beruházás aktiválásának 

és a későbbi tulajdonlás meghatározását. 

 

Tájékoztatom, hogy a legközelebbi  képviselő-testületi ülés   2022. február 24-én lesz. 

 

A kérelmének tárgyalását abban az esetben tudja az önkormányzat biztosítani 

amennyiben  a  kérelme  a jelzett hiányosságokkal kiegészítésre kerül és legkésőbb  2022. 

február 11-ig beérkezik Önkormányzatunkhoz. 

 

Tóth József 

polgármester megbízásából: 

 

 
 

 
Üdvözlettel: 

Kissné Barta Piroska 

 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Iroda 

irodavezető 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Tel.: 52/573-543, Fax: 52/391-455 

Mobil: 06-30/963-8162 

E-mail: kissne@polgar.hu 
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1. sz. melléklet 

From: Andorkó Mihályné <polgarhiv@polgar.hu>  

Sent: Monday, February 7, 2022 3:38 PM 

To: 'Tóth József' <j.toth@polgar.hu> 

Subject: FW: POLGÁR - STRANDFÜRDŐ fejlesztés 2022. 

 
 

 
 
 
From: László Béres [mailto:beres.laszlo59@gmail.com]  
Sent: Monday, February 7, 2022 3:26 PM 
To: polgarhiv@polgar.hu 
Subject: POLGÁR - STRANDFÜRDŐ fejlesztés 2022. 

 

Polgár Város Önkormányzata 

Tóth József Polgármester Úr  

részére  

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni ,hogy cégünk a BÉRES - AQUA kft benyújtott egy  

pályázati kérelmet a múlt év végén  Magyar Turisztikai Ügynökség-hez a következő témában: 

 

"  Polgári Strandfürdő fejlesztése,gépészeti és építészeti felújítása " 

 

A pályázati anyagunk a döntéshozatal  első fázisában zöld utat kapott,jelenleg  a kért  

dokumentációk és nyilatkozatok beszerzése és összeállítása folyik. 

 

A pályázati anyaghoz szükség van az Önök, mint Tulajdonos  Önkormányzat nyilatkozatára is 

a következő szempontok szerint, melyet becsatolok a Pályázati Útmutató 

ide vonatkozó részéből az alábbiak szerint : 

 
" Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik,  
 és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, 
 úgy tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a Projekt  
 végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
 fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan 
 a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll,  
 amelyet a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani.  
 A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási 
 időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen  
 használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet a 
 projektfejlesztési időszak végéig szükséges a Támogató részére benyújtani." 
 

Szeretném megjegyezni,hogy a fenntartási időszak jelen esetben 5 évre szól majd,tehát a  

szerződésünk értelmében ez maximálisan teljesíthető vállalás lesz. 

Jelen levelemhez csatolom azt a konkrét projekt leírást mely a fejlesztésre,felújításra irányul  

szíves tájékoztatást és megismertetés végett. 

 

Fentiek alapján kérem Polgármester Urat, hogy hozzájáruló nyilatkozatukat ha lehetséges  

" postafordultával " levélben és elektronikus úton egyaránt megküldeni szíveskedjenek . 

 

 

Üdvözlettel és Köszönettel : 
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1. sz. melléklet 

                                                                Béres László 

                                                                  ügyvezető 

                                                             BÉRES - AQUA  Kft 

 

Levelezési Cím :   3521. Miskolc, Szép utca 11. sz.  

                              BÉRES  - AQUA  Kft 

 

Mobiltelefon :       06-70-208-56-26 

 


