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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 27-ei ülésére 
Sport Beach üzemeltetésének tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Bálna Produkció Kft. (ügyvezető: Bálint György) 2000. áprilisa óta bérli Önkormányzatunktól az 
egykori Sirály strandot, a Sport Beach-et. Kreatív, hozzáértő és szorgalmas munkájával a Velencei-tó 
legjobb fürdőhelyévé fejlesztette azt.  

 A Sport Beach nemcsak egy strand. Májustól szeptember közepéig Gárdony egyik 
eseményközpontjává fejlődött. A nívós kulturális-, zenei- és sportprogramok országszerte ismertek, 
elismertek lettek. A programok mellett az ÖKO szemlélet, az újabb és újabb szolgáltatások erősítették 
hírnevét. Azonban ez az időszak a szezon végén lezárul.  

 Bálint György jelezte, hogy a strand üzemeltetését 2019-es szezon végén befejezi. Döntése után több 
alkalommal tárgyaltunk a két évtized sikeres együttműködése utáni elszámolásról, zárásról. A strand 
bérleti díját az előírások szerint fizeti. A szerződésben elfogadott vállalásai közül kettőt nem teljesített 
a megbeszélések időpontjáig. Közben a csúszdát elbontatta. Elmaradt a strand nyugati részén lévő 
vizesblokk felújítása. Két éve tudomására jutott, hogy Önkormányzatunk a fürdőhely nyugati részének 
más szerepet szánna. Valóban pályázatot írtunk ki a területre.  

 Bálint György egyezségi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A melléklet szerinti 
eszközöket, berendezéseket 6,5 millió Ft +ÁFA áron eladja városunknak. Azokra a strand biztonságos, 
gazdaságos üzemeltetése érdekében szükségünk van. A mellékletben felsorolt kisebb értékű eszközöket 
ingyenesen adja át. A vizesblokk felújításának elmaradását szeretné 1,5 millió Ft +ÁFA összegben 
megváltani. Így a mellékletben felsorolt 6,5 millió Ft +ÁFA listaárból önkormányzatunknak csak 5 
millió Ft +ÁFÁ-t kellene megfizetnie. Kéri továbbá, hogy 3,5 millió Ft +ÁFA-t a szezon kezdése előtt, 
a maradék 1,5 millió Ft +ÁFA-t pedig a strand visszaadása után, végső elszámolásként fizessük ki a 
részére.  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 A felkínált eszközöket, berendezési tárgyakat az elmúlt időszakban képviselőtársaink egy része 
megtekintette. Véleményük szerint azok ára korrekt. Javasolom, hogy fogadjuk el az ajánlatot!  

Határozati javaslat: 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 6.350.000 Ft-ért megvásárolja a Sport Beach 
további üzemeltetéséhez fontos eszközöket, berendezéseket a Bálna Produkció Kft-től. Bruttó 
4.445.000Ft-ot előlegként 2019. április 20-ig, a maradék 1.905.000 Ft-ot a strand átadás-átvételekor 
fizeti ki. 

Felkéri a jegyzőt az ezzel kapcsolatos szerződések Képviselő-testület elé tárására. 
 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: 2019. április 20. 
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