
 

 

 
A képviselő-testület 434/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozatának melléklete  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A pályázati felhívás tárgya: A Mezőkovácsházi Strandfürdő és Kemping 
hasznosításra, üzemeltetésre történő átadása.  
A Mezőkovácsháza belterületi ingatlanok átadása rekreációs, kulturális, közösségi, 
sport- és szabadidő, gasztronómiai- és vendéglátási, turisztikai, egészségturisztikai, 
valamint hagyományőrző tevékenységek folytatását, fejlesztését biztosító hasznosításra, 
üzemeltetésre és működtetésre. 
 
Hasznosításra átadandó ingatlanok: 
1. Strandfürdő   51/1 hrsz. 1 ha 7279 m2 területen.  

A fürdőben található: 
- 1 db főépület öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel, kb. 500 m2 alapterülettel. 
- 1 db feszített víztükrű 33,3x18,8 méteres, 1,1-1,9 méter mélységű 
úszómedence melynek felülete: 630 m2, térfogata: 913 m3. E medencéhez 
kapcsolódva 1 db vízforgató gépház, melyben a medence vize hőcserélőn 
keresztül fűthető is. Teteje napozóteraszként került kialakításra. 
- 1 db termálvizes gyógymedence, szabálytalan alakkal, melynek felülete: 88 
m2, térfogata: 63 m3, hőfoka: 36-38 °C. A medence felül nyitott, oldalról zárt 
kialakítású, mellette kisméretű öltözők és zuhanyzó található. 
- 1 db lubickoló medence, szabálytalan alakkal, 0,2-04 méter mélységgel, 
melynek felülete 65 m2, térfogata 15 m3.  
- 1 db homokos strandfoci pálya hálós lekerítéssel. 
- 1db homokos strand kézilabdapálya. 
- 20 db külső, zárt öltözőkabin. 
- 1db vegyszertároló építmény. 

A medencék vízellátását 2 db hideg vizes kút és 1 db termálkút biztosítja. Az 
elfolyó termálvíz hűtését 1 db talajvízkút biztosítja. 

 
2. Kemping  2417 hrsz. 9435 m2 

A kemping területén található: 
- 1 db főépület, benne 3 db apartmannal, kiszolgáló helyiségekkel, 
vizesblokkokkal.  
- 1 db étkező helyiség, saját melegítőkonyhával, mosogatási lehetőséggel. 
- 1 db portásfülke. 
- 30 db elektromos felállás lakókocsik, sátrak kiszolgálásához. 
- kb. 50 db sátorhely. 

A kemping közvetlenül szomszédos a strandfürdővel, kapun keresztül az átjárás 
biztosított. 
 

3. Termálkút  50/7 hrsz. 80 m2 
A termálkút elkerített területen található a fürdőtől kb. 400 méter távolságra. 
Talpmélysége 1226,5 méter, típusa gyógyvíz, hőmérséklete 72 oC. A kúton kútfej, 
mellette elektromos elosztószekrény található. Vízkivétel jelenlegi módja 
kompresszorozással. 
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A hasznosítás, üzemeltetés formájára, időtartamára és feltételeire vonatkozóan várjuk 
megfelelő tapasztalattal rendelkező üzemeltetők, befektetők érdeklődését.  
Az üzemeltetendő komplexumról részletesebb információ kérhető, illetve pályázati 
szándék jelezhető Mezőkovácsháza város polgármesterénél a 
polgarmester@mezokovacshaza.hu e-mail címen, a 68/381-011 telefonszámon, illetve a 
Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján a sokizoltan@mezokovacshaza.hu e-mail 
címen, levélben a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 5800 Mezőkovácsháza, Árpád 
u. 176. sz. címen. 
 


