
Balatonakarattya Község  Önkormányzata 

Polgármesterétől 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő.   

                                                                                                      

Balatonakarattya, 2016. április 18. 

 

 

 

                                                                                                        Polgár Beatrix                      

                        jegyző 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 20-ai rendkívüli ülésére. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a Balatonkenese 

Várossal folytatott tárgyalások állását a két település közötti vagyonmegosztás tekintetében. 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete álláspontja szerint az elmúlt 

több mint 1 évben az álláspontok lényegi közeledésére nem került sor, Balatonkenese Városa 

Balatonakarattya Község részére a mai napig nem adta át a törzsvagyont, az ezirányú 

jogszabályi kötelezettsége ellenére sem. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 

Balatonkenese Város a törzsvagyon átadásához olyan feltételeket támaszt, amely 

Balatonakarattya Község részére nem vállalható, különös tekintettel arra, hogy a teljes 

törzsvagyon átadása Balatonkenese Városának minden további feltétel nélküli jogszabályi 

kötelezettsége. 

 

A fentiekre tekintettel Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy megkezdi az előkészületeket a vagyonmegosztással kapcsolatos keresetlevél 

benyújtása érdekében, és ekörben az alábbi döntéseket hozza:  

 

1. A Képviselő-testület 5.000.000,- Ft összeget az általános tartalék terhére elkülönít a 

perindítás költségeinek fedezetére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Imrédy Szabolcs képviselőt, illetve a Képviselő-

testület többi tagját, hogy 2016. május 5. napjáig tegyenek javaslatot a peres 

képviseletet ellátó ügyvédi iroda tekintetében.  

 

Balatonakarattya Község Képviselő-testülete ismételten kinyilvánítja azon többször 

hangsúlyozott álláspontját, miszerint a két település közötti vagyonmegosztás rendezésének 

leghatékonyabb módja a két település közötti erre vonatkozó megállapodás megkötése, ezért 

továbbra is nyitott az ezzel kapcsolatos ésszerű javaslatok irányában, azonban Balatonkenese 

Városának jelenlegi álláspontja alapján a két település közötti vagyonmegosztás 

megállapodással történő rendezése nem mutatkozik reális lehetőségnek.  

Amennyiben Balatonkenese Városa a jogszabály szerint Balatonakarattyát illető törzsvagyon 

teljes egészét Balatonakarattya Község részére a peres eljárást lebonyolító ügyvédi iroda 

részére adott megbízás aláírásáig átadja, úgy Balatonakarattya Képviselő-testülete a jelen 

határozatot felülvizsgálja, azt visszavonja és folytatja a tárgyalásokat Balatonkenese 

Városával.  

 

 

Kérem a Képviselő-testületet a fentiek megvitatására! 

 

 

 

Matolcsy Gyöngyi 

      polgármester 


