
ELŐTERJESZTÉS

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 04.05. –én 18 órakor 
tartandó ülésének 4. napirendi pontjához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A balatonszárszói tábor ügyével kapcsolatosan egy rövid áttekintést készítettem a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján.

1. Szerződés határozott időre 2015. október 30. -áig köttetett. Kölcsönös megelégedettség ese-
tén elővásárlási jogot biztosítva a bérlőnek. 

2. Fizetési határidő  : az első részlet minden év június 30, második részlet minden év szeptember 
30.

3. Bérleti díj  : 2007. évben 3.000.000 Ft ami évente a KSH inflációs rátájával növekszik. Bérle-
ti díj teljes összegét 2007. évben a tábor fejlesztésére fordíthatta a bérlő, illetve 2008. évtől a 
bérleti díj továbbra is visszaforgatható a bérbeadóval történt előzetes egyeztetés és sorrendi-
ség meghatározását követően.

4. Bérlő vállalásai  : vizesblokk felújítása, faházak, ajtók, ablakok festése, faházak lábazatának 
védelme, PVC padló cseréje, kerítés javítása. 2007 évben megépít egy 44m2 nagyságú kom-
fortos faházat és ezt évente folytatja. Vállalta, hogy 2008. évben felújítja a kézilabda pályát, 
a tábor útjait és a tekepályát 4 cm-es aszfalttal burkolja be. A bérlő vállalta a közüzemi dí-
jak megfizetését és az új faházak engedélyezési eljárásának lefolytatását. A bérlő vállalta a 
használattal kapcsolatos tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi, és adóhatósági előírá-
sok betartását.

5. Strandbérleti díj  : 2007. évben 184.000 Ft. ami a KSH inflációs rátájával növekszik évente. A 
számlát a bérlő részére az pannonhalmi önkormányzat állítja ki.

6. Jegyzőkönyv 2010.02.01.   : A bérlő vállalta, hogy 2010. március 31.-ig az E-ON felé fennál-
ló valamennyi tartozását Pannonhalma Város Önkormányzatának költségvetési számlájára 



történő banki átutalással megfizeti és a tulajdonostársak felé ezt igazolja. Bérlő ezen kívül 
arra is kötelezettséget vállat, hogy a tulajdonosok előtt nem ismert valamennyi közüzemi 
tartozását haladéktalanul megfizeti.           

A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy 2010. január 01. napjáig 9.377.163 Ft értékű 
bérleti díj tartozás halmozódott fel amelyet a bérlő sem vitatott. Azonban ezt a bérleti díj-
hátralékot  csökkenteni  szerette  volna  az általa  eszközölt  beruházásokról  szóló számlával 
melynek összege 5.671.600 Ft. volt. 

A tulajdonosok a bérlő által bemutatott számlák befogadását visszautasították.

A jegyzőkönyvben foglaltak szerint a bérlő vállalta az általa sem vitatott 3.706.163. Ft 
tartozás valamint a 2009. évre vonatkozó 219.800 Ft. összegű strandhasználati díj megfize-
tését az alábbiak szerint:  

2010. március 31.ig: 1.219.800  Ft.-ot

2010. április 30.-ig: 1.000.000  Ft.-ot

2010. május 31.-ig: 1.706.163 Ft-ot . utal át Pannonhalma Város Önkormányzatának költ-
ségvetési számlájára. ( A strandhasználati díj befizetését követően egyéb tranzakció nem 
történt.)

A bérlő a 2011. február 21.-én kelt levelében vételi ajánlatot tett a balatonszárszói ingatlan 
megvásárlására 70.000.000 Ft. értékben.  Ajánlatát azonban sem banki hitelígérvénnyel, 
sem  a tulajdonát képező bankszámlán kimutatható önerővel nem igazolta.

Jelen állapot szerint:

• 2011. 03.21-én telefonon egyeztettünk Hetényi Károly Úrral az E-ON Dedikált Ügy-
félkapcsolati Vonalán aki tájékozatott arról, hogy a balatonszárszói tábor villamos 
energia ellátását kikapcsolták, 1.264.608 Ft tartozás miatt amit a számlafizető bár 
részletfizetési kedvezményt kapott nem teljesített. 

• Ezt követően levélben kerestük meg az illetékes vízművet az esetlegesen fennálló 
tartozásokról való tájékoztatás végett. A Dunántúli Regionális Vízmű 2011. márci-
us 22.-én kelt válaszában leírta, hogy a Balatonszárszó Tábor u. 5. szám alatti 
fogyasztási hely (Fülöpke Bt.) vízdíjhátraléka 2.133.145 Ft és a vízmű 1.152.375 
Ft. összegű hátralékra már fizetési meghagyásos eljárás megindítását kezdemé-
nyezte.



• Az érintett  tulajdonostárs  önkormányzatok  polgármesterinek  szóbeli  nyilatkozatai 
alapján megállapítható, hogy nem kívánják értékesíteni a szárszói ingatlant.

• Rendezni szükséges a bérlővel a fennálló díjhátralékot, és  a képviselő-testületnek 
mérlegelnie kellene a szerződés felmondását, ugyanis a bérlő többszörösen sem 
teljesítette az abban foglalt  vállalásait. (közüzemi számlák határidőben való ki-
egyenlítése, bérleti díj megfizetése, strandhasználati díj határidőben történő fizetése 
stb.) 

A tábor megközelíthetőségére szolgáló útszakasz ügye rendeződni látszik, előterjesztésem-
hez  mellékeltem  csatolom  a  Balatonszárszói  önkormányzat  képviselő-testületének  2011. 
március 16-án kelt határozat kivonatát. 

Pannonhalma, 2011. március 30.

Kovács Szabolcs sk.

jegyző

                                                                                                                                   


