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Tisztelt Képviselő-testület!

A balatonszárszói ifjúsági tábor Pannonhalma, Écs, Ravazd és Tarjánpuszta önkormányzatának 
44, 28, 21 és 7 százalékos közös tulajdonában áll.

A tábort 2007 február 26-án bérbe vette a Fülöpke Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi 
Betéti Társaság ( 7952 Velény, Fő utca 43.)  

A szerződés szerint a bérlő évente 3 millió Ft bérleti díj megfizetésére köteles, melynek első évi 
összegét  a  tábor  fejlesztésére  és  felújítására  fordíthatta,  illetve  vállata  egy  44  m2-es  faház 
megépítését, majd évente újabb faházak építését.

A bérlő az első évben végzett is felújítási munkákat a táborban, ennek számláit azonban pénzügyi 
csoportunk nem tudta elfogadni.

A bérlő a faházak építésének is nekilátott volna, de a megindított építési engedélyezési eljárás 
során kiderült, hogy az építési engedély nem adható ki, mivel a táborhoz vezető, közműveket is 
magába foglaló, több évtizede használt út a rendezési terven nem létezik és ténylegesen a tábor 
mögött fekvő ingatlanhoz tartozik, s a tábor 3-4 faháza is félig a szomszédos ingatlan területére 
épült.

E probléma jelenleg is megoldatlan tisztázására vannak megoldási lehetőségek, a tény azonban 
az, hogy a bérlő az eltelt 4 év alatt a táborhoz tarozó strand bérleti díján kívül más befizetést nem 
teljesített a tulajdonos önkormányzatok felé.

2011 január 25-én a négy önkormányzat képviselői éves leltározást tartottak a táborban, ahol is azt 
tapasztaltuk,  hogy  a  bérlő  megkezdte  két  régi  épület  felújítását  olyképpen,  hogy  a  faházakat 
kívülről és belülről beburkolta, új tetővel csatornával látta el, jelezvén abbéli hajlandóságát, hogy 
ha építési engedélyt évek óta nem kaphat, valamiképpen mégis szeretné a faházakat felújítani, 
korszerűsíteni.

Egyébiránt a tábor jelenleg is a 70-es évek hangulatát idéző állapotban van, a 2007-ben történt 
festési karbantartási munkák is megkoptak már.

A bérlő által tett mellékelt vételi ajánlattal kapcsolatban a polgármesterek úgy nyilatkoztak, hogy 
tárgyalási alapnak tekintik, s természetesen hozzá kívánják számítani az eltelt évek ki nem fizetett 



bérleti díjait.

Az  értékbecslést  terjedelme  miatt  nem  sokszorosítottam,  de  nálam  illetve  a  testületi  ülésen 
megtekinthető. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ajánlattal kapcsolatban foglaljon állást.     

Határozati Javaslat:

…....../2011. (II.01.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpke Mezőgazdasági Szolgáltató és 
Kereskedelmi  Betéti  Társaság  (7952  Velény,  Fő  utca  43.  )  a  Pannonhalma,  Écs,  Ravazd  és 
Tarjánpuszta  Önkormányzatainak  44,  28,  21  és  7%  -os  közös  tulajdonában  álló  8624 
Balatonszárszó, Tábor u. 5.  szám alatt  található balatonszárszói ifjúsági tábor megvételére tett 
ajánlatára vonatkozóan a következő döntést hozza: 

1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az ifjúsági tábort.
2. Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhívja  a  bérlőt  annak  igazolására,  hogy  az 

ajánlatában hivatkozott vételi ár rendelkezésére áll.
3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a bérlőt annak igazolására, hogy a táborhoz 

tartozó közművek díjait befizette s e körben semmi nemű tartozása nem áll fönn.
4. Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  arra  az  esetre,  ha  az  értékesítés  bármely  okból 

meghiúsul ismételten a tábor bérbeadása mellett dönt.

   

Pannonhalma, 2011. január 27.
                                                                   Tisztelettel: 
                                                                                            dr. Szabó György 
                                                                                                    aljegyző 

    

                                                 


