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Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. március 16-
án tartandó képviselő-testületi ülés II. napirendi pontjához 

 
Tárgy: Baracs Repülőtér Kft. beszámolójához 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
 
Baracs Repülőtér kiemelt nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló jogszabály szigorú 
vagyonkezelést ír elő e vagyontárgyak vonatkozásában. Ennek a szellemében íródott a 
bérleti szerződés, mindenki emlékezhet milyen konfliktusok alakultak ki a bérleti 
szerződés megkötése körül. 
 
A bérleti szerződés szigorú, de mindkét fél részéről elfogadásra került. A kötelezettségek 
felvállalása önkéntesen, minden külső ráhatás nélkül történt.  
 
A bérleti szerződésben (továbbiakban: szerződés) rögzített beszámolási kötelezettség 
egyik évben sem valósult meg. Erre én több alkalommal, írásban (emailban) is felhívtam 
a figyelmét a kötelezett félnek.  
 
A 2023. március 14-én e-mailon (testületi üléshez küldendő anyagok határidejére 
vonatkozóan határidőn túl) kapott beszámoló ismételten nem felel meg a szerződésnek. 
Az üzemeltető a szerződés több pontját megsértette, annak módosítását sem 
kezdeményezte. 
 
A teljesség igénye nélkül az én véleményem szerint az alábbi mulasztások történtek a 
szerződés, de a beszámoló kapcsán is: 
 
1. A szerződés 3.3 pontja szerinti szerződéses összeg emelése nem történt meg. 
 
2. A szerződés 5. c.) pontjában foglaltak nem kerültek kezdeményezésre. (A szerződés e 
pontjának módosítása sem került kezdeményezésre, ezért ez a pont élő, hatályos és 
alkalmazandó jelenleg) 
 
3. A szerződés 5. h.) pont megsértése, ami véleményem szerint súlyos, anyagi 
következményei vannak. Lásd Bérlő kérelme. Egy szerződéssel ellentétes cselekményre 
történő hivatkozással kedvezményt kérni jogilag lehetetlen álláspontom szerint. 
 
4. A szerződés 5. i.) pontja megsértésre került. A 3. és e 4. pontban megsértett szabályok 
vonatkozásában szeretném kiemelni, hogy az előzetes engedély megsértése a kisebbik 
gond. Az építési engedélyek beszerzése, ha nincs a nagyobbik. Mindkettő súlyos 
szerződésszegés. 
 
5. A szerződés 5. j.) pontjában rögzítettek tudomásom szerint nem valósultak meg. 



 
6. A szerződés 5. k.) pontjában rögzítettek tudomásom szerint nem valósultak meg. 
 
7. A szerződés 5. l.) pontjában rögzítettek tudomásom szerint nem valósultak meg. 
 
8. A szerződés 5. m.) pontjában rögzítettek nem valósultak meg. 
 
9. A szerződés 5. n.) pontjában rögzítettek tudomásom szerint nem valósultak meg. 
(Beszámoló sem tartalmazza, ezért gondolom, hogy nem.) 
 
10. A szerződés 5. o.) pontjában rögzítettek tudomásom szerint nem valósultak meg. 
 
11. A szerződés 7.) pontjában rögzítettek nem valósultak meg. 
 
További kérdésként muszáj megkérdeznie – a fent felsorolt hosszú hiánylista miatt – 
Bérbeadónak Bérbevevőt, hogy: 
1. Történt-e szerződéskötés a repülőtér üzemeltetésével, működtetésével, 
hasznosításával kapcsolatosan olyan módon részükről bárkivel, hogy azt előzetesen ne 
egyeztette volna Bérbeadóval? 
2. Az e-mailban felsorolt építmények vonatkozásában építtető rendelkezik-e építési 
engedéllyel? A felsoroltak összegekről számlával rendelkezik-e építtető? 
 
 
Baracs, 2023. március 14. 
 
  
 dr.Horváth Zsolt 
 jegyző  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


