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Polgármesterétől 

2740 Abony 

Kossuth tér 1. 

 

                   Előterjesztés előkészítésében részt vett: 
        Jegyzői Titkárság 

        Az előterjesztést megtárgyalta: 

        Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 

 

A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m2 területű ingatlan a 

32781/1991.04.03. számú bejegyzéssel a Ceglédi Kistérség 14 településének (Nagykőrös kivételével) – 

különböző tulajdoni hányadú – közös tulajdonába került. Abony Város Önkormányzata az ingatlanban 

170/1000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. 

 

1993. november 22-i dátummal az érintett települések tulajdonosi megállapodást kötöttek egymással az 

ingatlan ifjúsági tábor célú hasznosítására, illetőleg a fenntartási költségek megosztására. Ezen 

megállapodásban a tábor üzemeltetésével Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát 

bízták meg. Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2011. (III.31.) sz. határozatával döntést 

hozott az üzemeltetés visszaadásáról. Ezen szándékot 2012. év elején az albertirsai polgármester ismételten 

megerősítette.  

 

A 2012. évben az IRMÁK UTILIS Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Közhasznú 

Társaság (Továbbiakban: IRMÁK UTILIS Kft.) először az albertirsai polgármesteri hivatalt, majd 

valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét megkereste a balatonszárszói ifjúsági tábor 

üzemeltetésének átvételével, hogy „az még évtizedekig a 13 tulajdonos településen élő fiatalság nyári 

vakációjának kedvelt helyszíne legyen.” 

 

Ezt követően a mai napig az IRMÁK UTILIS Kft. 2300,- Ft + ÁFA napi térítési díj ellenében vállalta a tábor 

rentábilis, önkormányzati bepótlást nem igénylő ez évi üzemeltetését. 

 

A 2012. április 12-én kelt üzemeltetési szerződés határozott időre – 2012. szeptember 30-. napjáig – szól. A 

2013. évi üzemeltetés megkezdéséhez a tulajdonostársak között döntés meghozatalára van szükség. 

 

Az idei évben több tárgyalás volt a tábor hasznosításával kapcsolatban, de az eddigi hasznosítási módtól 

eltérő javaslat nem született. Figyelembe véve a jelen gazdasági helyzetet, és az alacsony ingatlan árakat, 

tábor értékesítése jelenleg nem javasolt. 

 

                                : (53) 360-017 

                                 : (53) 360-010 



Az IRMÁK UTILIS Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyitott a további 

működtetéséről tárgyalásokat folytatni a 2013. évi üzemeltetésre történő mielőbbi felkészülés érdekében. 

Ennek okán megkeresést küldött a társaság arra vonatkozóan, hogy a tulajdonostársaknak szándékukban áll-e 

a tábort a jövőben is a társasággal együttműködésben üzemeltetni, a már kialakított szerződéses feltételek 

mellett. 

 

(Az IRMÁK UTILIS Kft. megkeresése és az írásbeli beszámoló a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi 

szezonjáról, illetve az üzemeltetési szerződés az előterjesztés mellékletét képezik.) 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a napirend megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2012. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozat  

a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 

Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz. alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m2 területű ingatlant 

2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig az IRMÁK UTILIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ifjúsági táborként üzemeltesse a 2012. április 12. napján kelt üzemeltetési szerződésben 

kialakított szerződési feltételeknek megfelelően. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz alatti 

ingatlan 2013. évi üzemeltetéséhez anyagi hozzájárulást nem biztosít. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban 

foglaltaknak megfelelő üzemeltetési szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság,  

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi érintett önkormányzat Képviselő-testülete 

IRMÁK UTILIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Abony, 2012. szeptember 19. 

 

 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

                      polgármester                                                                                                                                                                                                                                           

 



 



 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


