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ELŐTERJESZTÉS
a Zánka Üdülő Egyesületben lévő ingatlanrészről

A zánkai 309. hrsz, természetben Zánka, Villasor 58., 27.400 m2 alapterületű és a bala-

tonszepezdi 1474 hrsz., természetben Balatonszepezd, Villasor 58., 49.404 m2 alapte-

rületű ingatlanok 2000. augusztus 10. óta a Zánkai Üdülő Egyesület tulajdonában

vannak. Az ingatlanokra a Magyar Állam javára 2015. augusztusáig elidegenítési és

terhelési tilalom került bejegyzésre. Erre a társadalmi szervezetek által használt ál-

lami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. tv.

7.§-a ad lehetőséget, és külön is nevesítésre került a két ingatlan Ingyenes Vagyonát-

adás Szerződésében. Ha az Egyesület az ingatlanokat nem az alapszabályában meg-

határozott célra, vagyis az egyesület tagjai dolgozóinak üdültetésére használ, akkor

KVI egyoldalú nyilatkozatával visszaveszi azokat a Magyar Állam tulajdonába. A

cél szerinti tevékenységet a Kincstár általában évente ellenőrzi.

Jelen pillanatban az Egyesületnek a törvény alapján kötelező 10 tagja megvan. Min-

den egyes tagot az elidegeníteni kívánt ingatlanrész tekintetében elővásárlási jog ille-

ti meg. Az Egyesületből való kilépésre csak az adott naptári év végén, a közgyűlés-

hez intézett nyilatkozattal kerülhet sor. A harmadik fél felé történő elidegenítés ese-

tén az a megkötés, hogy a vevő csak úgy szerezheti meg az ingatlanrészt, hogy az

Egyesület tagjává válik az eladó jogutódjaként. Az Egyesület tagja csak jogi személy

lehet.

A Zánkai Üdülő Egyesületben a VDSZ 1989. óta tag, valószínűleg egy

balatonvilágosi ingatlancsere révén. Ingatlanrészünk mértéke 3,2%, ami 2019 m2 terü-

letet jelent, beépítetlen, erdős-bokros terület. A VDSZ fennálló tulajdonjoga óta ezen

a területen nem folytatott üdültetést.

Az Egyesületbe fizetendő tagdíjunk évente 275.000.- Ft, melyet az Egyesület a terület

közös használatú részeinek fenntartására, az adók kifizetésére, az Egyesület alkalma-

zottainak bérezésére fordít.

Az utóbbi években az üdültetési tevékenység sajnos nagyon csökkent. Az Egyesület

szerint mióta nem mint vállalati üdülőkként működének a 15-20 éves faházak, a

munkavállalók a munkáltatótól kapott üdülési csekket szívesebben költik el máshol.

Kihasználatlanul áll a faházak többsége, néhol le is bontották őket, mert a munka-

helyhez közelebb akarják megoldani az üdültetést.
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A bolt és az étterem a 2010. évben nem is üzemelt, tetemes közüzemi és bérleti díjtar-

tozást halmozott fel a bérlő, de ütemesen visszafizeti őket. Jövőre határon-túli ma-

gyar csoportok üdültetésével akarja az étterem működését rentábilissá tenni, ehhez

az egyik tag viszonylag jobb állapotban lévő faházait bérli.

A VDSZ-nek az ingatlanrészből kizárólag kiadása van, ennek megszüntetésére – a

Vagyon Bizottság támogatásával - az alábbi megoldási javaslatokat terjesztjük elő:

1. Elsősorban a harmadik személy részére kellene átadnunk a területrészt, térítés-

mentesen, aki a terület átvételével jogutódunk lesz az Egyesületben. Fel kell hívni

az egyesületben lévő tagtársaink figyelmét arra, hogy próbáljanak ilyen harmadik

személyt találni, mivel érdekük az Egyesület fenntartása.

2. Ennek hiányában egy egyesületi tagtársunk részére kellene fölajánlani térítésmen-

tesen az ingatlanrészt azzal a két feltétellel, hogy a VDSZ-t az átadástól kezdődő-

en semmiféle fizetési kötelezettség nem terheli, és ezt a névleges tagsági jogvi-

szonyt a VDSZ legfeljebb 2 évig vállalja, addig az Egyesület oldja meg, hogy a

minimálisan szükséges 10 tagja meglegyen.

3. Ha erre nem találunk fogadókészséget, akkor 2010. december 31-re felmondjuk az

egyesületi tagságunkat.

Budapest, 2010. november 9.


