
Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Polgármester 

 
 
 
 

Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő. 

 

Balatonakarattya, 2015. június 28. 

 

Polgár Beatrix 

jegyző 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai rendkívüli ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRGY:
 A 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN BALATONAKARATTYA ÉS 

BALATONKENESE ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ELHELYEZKEDŐ 

STRANDOK ÜZEMELTETÉSE. 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester 

Előkészítette: Matolcsy Gyöngyi - polgármester 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2015. évre vonatkozóan Balatonkenese és Balatonakarattya illetékességi területén 

elhelyezkedő strandok üzemeltetéséről javaslom a következő határozatot javaslom: 

 

1. Balatonkenese Város és Balatonakarattya Község Képviselő-testületeinek tagjai 

informális közös egyeztetésen megegyeztek abban, hogy szerződést kötnek 

Balatonkenese ill. Balatonakarattya Község illetékességi területén elhelyezkedő 

strandok üzemeltetéséről. 

Balatonakarattyát a Köztársasági Elnök – az eredményes népszavazás alapján - a 2013. 

január 8. napján kelt, térkép melléklettel ellátott 13/2013 (I. 8.) sz. határozatával önálló 

községgé nyilvánította, ezzel meghatározva a két település közötti belterületi 

közigazgatási határvonalat. 

A megállapodás csak és kizárólag 2015. évi üzemeltetést érinti azzal, hogy a strandok 

üzemeltetésének semmilyen hatása nincs a jövőbeni vagyonmegosztásra. 

2. A képviselő testületek között történt egyeztetés alapján Balatonkenese Város üzemelteti 

a Vak Bottyán (hrsz. 4714/5) és a Bezerédj Strandot (hrsz. 3616). Balatonakarattya 

Község Önkormányzata üzemelteti a Lidó (hrsz. 3611/4) és a Bercsényi Strandot (hrsz. 

3534/6) 

3. Az önkormányzatok az általuk üzemeltetett strandok üzemeltetési költségeit maguk 

viselik, az üzemeltetésből származó haszon az üzemeltető önkormányzatot illeti. 

4. Az e határozatban foglalt üzemeltetési jog és kötelezettség csak és kizárólag a 2015. évi 

üzemeltetésről szól. Az üzemeltetési jog és kötelezettség minden további nyilatkozat 

nélkül és ellenére megszűnik 2015. december 31-el. 

5. Balatonkenese Önkormányzata a Vak Bottyán- és Bezerédj Strandot, Balatonakarattya 

Önkormányzata a Lidó és Bercsényi Strandot,  mint tulajdonos társak vették birtokba 

2015. június 5-én, ezért a jelen határozat alapján megkötendő megállapodást és 

üzemeltetést biztosító jog Balatonkenese Város ill. Balatonakarattya Község 

Önkormányzatát ezen időponttól 2015. december 31-ig illeti meg. A birtokba vételkor 

egyik strandon sem készült átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve leltár. 

6. Jelen határozat alapján birtokba vett ingatlanokon 2015. december 31-ig minden 

felmerült polgárjogi vagy büntetőjogi felelősség az üzemeltető önkormányzatot terheli. 

7. A Képviselő-testület a jelen határozatban foglaltak alapján és szerint felhatalmazza a 

polgármestert a strandüzemeltetési szerződés aláírására. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

 

Matolcsy Gyöngyi  

     polgármester 


