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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé. 

Balatonakarattya Község Önkormányzata az alábbi levél-tervezetet javasolja válaszként 

megküldeni: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által kiadott VE/53/545/2019 számú 

törvényességi felhívását.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a törvényességi felhívásban megállapította, hogy 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő testülete Balatonakarattya 

környezetvédelmi programját nem alkotta meg. A Veszprém Megyei Kormányhivatal ezen 

állapotot jogszabálysértőnek tekinti, és felhívja a Képviselő-testületet, hogy 2019. október 31. 

napjáig a jogszabálysértést szüntesse meg.  

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének álláspontja az, hogy a 

törvényességi felhívásnak a Képviselő-testület önhibáján kívül nem tud eleget tenni.  

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2014. október 12. napján vált önállóvá, azonban 

Balatonakarattya Községnek jelenleg ingatlan-nyilvántartási, azaz jogi értelemben területe 

nincsen. Balatonkenese Város a törzsvagyont a mai napig részben sem adta át Balatonakarattya 

Község részére, így jelen pillanatban Balatonakarattya Község teljes elméleti területe 

Balatonkenese Város tulajdonában áll. Jelenleg, amennyiben egy balatonakarattyai lakos az 

ingatlanából a közterületre lép, úgy nem Balatonakarattya Község, hanem Balatonkenese Város 

tulajdonában álló területre lép ki. Balatonakarattya Község Önkormányzata számos hatóságot 

– köztük a Veszprém Megyei Kormányhivatalt is – megkeresett a helyzet jogi rendezése 

érdekében, azonban érdemi segítséget semmilyen hivataltól nem kapott.  

Jelenleg a Balatonakarattya közigazgatási határának megállapítása tekintetében peres eljárás 

van folyamatban, így jogi értelemben olyan függő helyzet alakult ki, amelyre tekintettel a 

törvényességi felhívásban rögzített határozatot a Képviselő-testület meghozni nem tudja, 

ugyanis a jelenlegi jogi helyzetben nem világos, hogy egyáltalában milyen belterület és 

különösen külterület vonatkozásában kellene környezetvédelmi programot megalkotni. 

Amennyiben a Veszprém Megyei Kormányhivatal jogilag alátámasztott tájékoztatást nyújt 

atekintetben, hogy a közigazgatási határ tekintetében folyamatban lévő perre tekintettel milyen 

területre kell a környezetvédelmi programot megalkotni, úgy a Képviselő-testület a 

törvényességi felhívásban rögzítetteket újólag megtárgyalja.  

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Kormánymegbízott urat, hogy amennyiben Balatonakarattya Község 

közigazgatási határáról jogerős bírósági döntés születik, úgy a törvényességi felhívásban 

foglaltakat Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendre fogja 

venni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és 

határozathozatalra! 

  

 

 Matolcsy Gyöngyi 

 polgármester 



 

Határozati javaslat: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…../2019.(IV.3.) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VE/53/545/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását. A Képviselő-testület 

megismerte a Kormányhivatal részére a tárgyi ügyben küldendő – részletes indoklást tartalmazó 

– válaszlevelet, amelynek tartalma a Képviselő-testület álláspontját teljes mértékben tükrözi, 

ezért felkéri a polgármester asszonyt a levél aláírására és a Kormányhivatal részére történő 

megküldésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester  

 


