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K I V O N A T 

 

Balatonakali község Polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel (melyet az Ogy. a 2020. évi 

XII. törvénnyel fenntartott), A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az elrendelt 

veszélyhelyzetben (mint a települési önkormányzat Képviselőtestületének a feladat- és 

hatáskörének gyakorlója) – 2020. május 4.-én a következő döntést hoztam: 

 

73/2020. (V 4.) határozat 

 

Balatonakali község Polgármestere a Magyarország Kor-

mánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elren-

delt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelem-

ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva 

 

az alábbi előírásokat rendelem el 2020. május 5.-én (kedd) 8 

órától határozatlan időre: 

 

1.) Az önkormányzati tulajdonú Strand és a Strand kemping 

közötti partszakaszon továbbra is, egyszerre max. 3 fő 

tartózkodhat horgászás céljából, egymástól minimum 10 

méter távolságra. 

 

2.) A kikötő móló területén egyidejűleg összesen 6 fő tar-

tózkodhat horgászat céljából. A horgászokon kívül mások 

rövid ideig tartózkodhatnak sétálás céljából a mólón.  

A horgászok egymástól minimum 10 méter távolságot köte-

lesek tartani, a sétálók pedig legalább 1,5 métert. 

 

3.) Az ún. Levendulás lejárónál (Strand kemping és a volt 

Holiday kemping közti közterület) a partszakaszon egyszer-

re max. 3 fő tartózkodhat horgászás céljából, egymástól 

minimum 10 méter távolságra. 

 

4.) A Községi Strand területén a horgászat a június 15-ig az 

alábbi előírásokkal megengedett: 

 

A horgászállásokat csak a telepített padok előtt lévő part-

szakaszra lehet elhelyezni, így biztosítva egymástól a 10 
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méter távolságot. Egy horgászhelyen csak az igazoltan egy 

háztartásban élők tartózkodhatnak.  

 

A padok közti partszakaszra telepedni tilos. 

 

5.) A strand területén a sétálás, a futás és a kerékpározás az 

áthaladás idejére engedélyezett. Folyamatosan ott tartózkod-

ni nem lehet. A játszótér használata továbbra is tilos! 

 

Döntésemet a járványügyi tapasztalatok függvényében 

felülvizsgálom. 

 

Jelen határozat hatályba lépésével hatályát vesztik a koráb-

ban meghozott 53/2020. (IV.14.) és az 54/2020. (IV.14.) 

határozatok. 

                              

Határidő: 2020. május 5. 8 óra 

Felelős: polgármester, településüzemeltető, strandgond-

nok 

 

Balatonakali, 2020. május 4. 

 

 

                                                                                                             Koncz Imre  

           polgármester  


