Ü ZEMELTETÉSI S ZABÁLYZAT
N AGYMAROSI S TRAND TERMÉSZETES FÜRDŐHELY
A Nagymarosi Strand természetes fürdőhely Üzemeltetési Szabályzatát a természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján, és 7. mellékletében foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint állapítom meg.
A szabályzat hatálya kiterjed a fürdőhely üzemeltetőjére, továbbá valamennyi igénybe vevőre.
1. A fürdőhely elnevezése:

Nagymarosi Strand

2. A fürdőhely kijelölésének rendje:
1.
2.

A fent megjelölt strandfürdő tulajdonosa (üzemeltetője) minden évben a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása
előtt legalább 30 nappal kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Osztályánál a fürdőhely kijelölését.
Az Üzemeltető részt vesz a kijelölés előtti helyszíni szemlén, mely alapján:
- gondoskodik a fürdővíz, illetve a fürdőhely határait jelző táblák kihelyezéséről;
- gondoskodik a vízmélységet jelölő tábla elhelyezéséről;
- elvégezteti a fürdővíz mintavételét és laboratóriumi vizsgálatát;
- üzemelés előtt elvégzi a meder víz alatti részének átvizsgálását, a pihenő terület rendbetételét (hulladékgyűjtők
kihelyezése, zuhanyállás üzem behelyezése)

3. A terület bemutatása, fürdőhely leírása
A fürdőhely Nagymaros belterületén a Magyar u. Király utca között húzódó Hunyadi sétány alatt, a Duna bal partján a 1495,251495,5 fkm közötti szakaszon található.
A strand területe nincs körbe kerítve. A közvetlen partszakasz homokos, a pihenő rész fásított zöldterület.
A strand nyitva tartása a Duna nagymarosi vízmérce szerinti legfeljebb 250 cm vízállásig biztosított.
A fürdőzők részére a pihenő terület mellett üzemelő vendéglátó egységben (Ászok Sarok) biztosított a nemenként elkülönített
illemhely, és kézmosási lehetőség. Szennyvízelvezetés a szennyvízcsatorna hálózatba történik.
A vízparton vetkőző fülke (öltöző) és zuhanyzó áll a fürdőzők rendelkezésére.
A zuhanyzó alsó részén kialakított kerti csapból van lehetőség ivóvizet vételezni. Az ivóvíz minőségű vizet a Duna-menti Regionális
Vízmű szolgáltatja.
Kommunális hulladékok gyűjtésére 10 db hulladékgyűjtő edényzet került kihelyezésre.
Az edényzet ürítése két naponta történik, a hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző Maros Nkft. szállítja el a telephelyére, majd
onnan a Zöld Híd Nkft. a lerakójába.
A szükséges mennyiségű parkolóhely a Magyar utcában és a RÉV pénztár mellett, valamint a Mainzi utca végén a strand előtt és a
P+R parkolóban kialakításra került, az Önkormányzat üzemeltetésében.
Elsősegélynyújtó felszerelés a vendéglátó egységben (Ászok Sarok) rendelkezésre áll.
A fürdési idényben a napi vendéglétszám az 500 főt nem éri el, így vízi mentésben jártas úszómesteri felügyeletet nem
biztosítunk.
4. Az üzemeltetés szabályai:
Az üzemeltető:
1. naponta köteles elvégezni a mellékhelyiségek fertőtlenítőszeres takarítását;
2. ellenőrzi a fürdőzésre igénybevett vízfelületen a bóják, illetve a vízmélységet jelölő táblák meglétét;
3. gondoskodik a parti terület karbantartásáról.
4. A hulladékgyűjtő edények ürítését elvégezteti.
5. Az üzemeltető köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen bármikor elérhető helyen és
gondoskodni a felszerelések, gyógy és kötszerek folyamatos pótlásáról.
A fürdőzőkre vonatkozó kötelezettségek:
1. A strand területén horgászati tilalom van érvényben, és tilos oda állatot, különösen ebet bevinni.
2. Mindenki saját felelősségére fürödhet a fürdőhelyen. A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001.
(XII. 27.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.
3. Hulladékot kizárólag a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe lehet elhelyezni.
4. A strand területén tilos a dohányzás!
5. Minden fürdőző köteles a víz minőségét megóvni, tartózkodni annak bármiféle szennyezésétől.
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