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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 5-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

 

Tárgy: 14/2005. TNM rendeletben a MH. RKKK. (Magyar Honvédség Rekreációs, 

Kiképzési és Konferencia Központ) területén csónakkikötő létesítési lehetőségét megteremtő 

módosítás kezdeményezésének elhatározása 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

 

  

Melléklet: 14/2005. (IV. 21.) TNM. rendelet 7/5 sorszámú rajzi melléklete és 

jelmagyarázata 

  

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ területén kis férőhelyű 

belső medencés csónakkikötő létesítési lehetőségét kívánja megteremteni.  

Az érintett terület Balatonkenese közzétett és ma is hatályos Vízpart-rehabilitációs 

Tanulmányterve területi hatálya alá tartozik. Az említett rendelet az MH. RKKK. 

tájékoztatása szerint "strandolásra alkalmas partszakasz" jelöléssel szerepel a TNM 

rendeletben, ami ott kikötő létesítését jogi értelemben nem teszi lehetővé.  

A hivatkozott rendelet módosítását kezdeményezte a MH. RKKK. azonban az első 

egyeztetések során megállapítást nyert, miszerint a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok 

szerint erre csak a helyi önkormányzatnak van felhatalmazása.  

Javaslom, hogy Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogassa a 

MH. RKKK. kis férőhelyű belső medencés csónakkikötő létesítési szándékát és a kérelmet az 

illetékes minisztériumhoz nyújtsuk be. 

 A 14/2005. (IV. 21.) TNM. rendelet a MH. RKKK. vízparti területén egyébként két helyen is 

lehetőséget biztosít kikötő létesítésére, mely lehetőségek a rendelet készítésekor a meder 

természetben meglévő adottságai alapján kerültek meghatározásra, feltüntetésre. A rendelet 

igényelt módosítása tapasztalataim szerint csak megfelelő alátámasztó szakmai vizsgálat 

eredményének függvényében lehetséges, tehát szükséges lesz a létesítésre kijelölt (általunk a 

rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján még nem beazonosítható) terület vízügyi 

vizsgálata. 

 

   

     Tisztelettel:  

 

Matolcsy Gyöngyi 

           polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat "A": 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2016. (VII.27.) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Képviselő-testülete megtárgyalta a MH. RKKK. kis férőhelyű belső 

medencés csónakkikötő létesítési szándékát, és azt szakmailag támogatja. Felkéri Matolcsy 

Gyöngyi polgármestert, hogy a létesítést jelenleg ellehetetlenítő 14/2005. (IV. 21.) TNM. 

rendelet előzőeknek megfelelő módosításához szükséges kérelmet az illetékes 

minisztériumhoz nyújtsa be.  

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat "B": 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2016. (VII.27.) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Képviselő-testülete megtárgyalta a MH. RKKK. kis férőhelyű belső 

medencés csónakkikötő létesítési szándékát, és azt szakmailag csak a 14/2005. (IV. 21.) 

TNM. rendelet által a hatályos formájában lehetséges helyszíneken támogatja. A TNM 

rendelet módosítását az ügyben nem kívánja kezdeményezni. Felkéri Matolcsy Gyöngyi 

polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a MH. RKKK. vezetőjét tájékoztassa. 

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 


