
Előterjesztés 

a Balatoni Szövetség 2017. március 22.-én tartandó közgyűlésére. 

 

3. Napirend. 

Együttműködési megállapodások megkötése. 

3.1. 2016. évben kezdtük el az egyeztetést a Hermann Ottó Intézettel egy együttműködési 
megállapodás megkötésére a két szervezet között. Az Intézet tavaly már részt vett - a 2016. 
évben először meghirdetett- a „Balaton legzöldebb strandja” minősítés kidolgozásában, 
segítve ezzel munkánkat.  
Az Intézet azóta szervezetileg kissé átalakult, de a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötésére készen áll a Balatoni Szövetséggel. 
 
…………./2017. (2017.03.22.) számú határozati javaslat  
 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Hermann Ottó 
Intézet Nonprofit Kft. és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 

3.2.  A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke levéllel fordult a Balatoni 
Szövetséghez, melyben az „Év Balatoni Háza” címmel pályázat kiírását javasolja a BKÜ 
területén megvalósult épületek számára. 
Az elnökség megtárgyalta és javasolja a pályázat elindítását, a megfelelő partnerszervezetek, 
illetve támogató (Miniszterelnökség) megkeresését.  
A pályázatban való közreműködés érdekében a három megyei építészkamarával 
együttműködési megállapodás aláírását javasolja a Balatoni Szövetség elnöksége. 
 

…………/2017. (2017.03.22.) számú határozati javaslat  
 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Somogy Megyei 
Építész Kamara és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 

…………/2017. (2017.03.22.) számú határozati javaslat  
 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Zala Megyei Építész 
Kamara és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt együttműködési 
megállapodás alapján. 

…………/2017. (2017.03.22.) számú határozati javaslat  
 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Magyar Építészek 
Veszprém Megyei Kamarája és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a 
mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 



3.3 A 2016. február 08.-án, Balatonakaliban tartott elnökségi ülésen Porga Gyula Veszprém 
Megyei Jogú Város polgármestere javaslata alapján az elnökség úgy döntött, hogy a Balatoni 
Szövetség az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázaton való részvételhez kössön 
együttműködési megállapodást Veszprém városával. (A megállapodás tervezet később kerül 
kiküldésre.) 

…………/2017. (2017.03.22.) számú határozati javaslat  
 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja Veszprém Megyei 
Jogú Város és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 

 
 
Balatonfüred, 2017. március 08. 
 
 
 
        Balassa Balázs 
       a Balatoni Szövetség elnöke 
                 sk. 

 


