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Előterjesztés 

 

Tárgy: Veszprém-vidéki Horgászegyesület kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém-vidéki Horgász Egyesület (Alsóörs, Halász u. 9) tulajdonában van a 987 hrsz-ú 

horgásztanya, melyen 45 db épület található. Már az 1971-es és az 1975 februárjában készült 

ortofotón is jól látszik, hogy több épület a 986 hrsz-ú úton található, amely akkor még valószínűleg a 

Tsz. tulajdonában volt.  

2020. február 25-i testületi ülésen döntés született az ingatlan egy részének értékesítéséről, 

értékbecslés készült, amely nettó 4000 Ft/m2 értékről szól az út vonatkozásában. 

 A pályázati kiírás és telekalakítás miatt előzetesen megkerestük az út és közlekedésügyi hatóságot. 

Az egyeztetés után: jelen előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerint értékesíthető a terület, mivel 

csak így biztosítható a 088/15 hrsz-ú ingatlan közterületről történő megközelítése. Ebben az esetben 

az egyesület elcseréli a 987 hrsz-ú ingatlanból kialakított  108 m
2
 területű 987/2 hrsz-ú utat az 531 m

2
 

területű 986 hrsz-ú ingatlanra. A különbözet 423 m
2
 az előzetes javaslatok alapján nettó 8000 Ft/m

2
 

árral számolva a terület vételára bruttó 4.297.680  Ft. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a telekalakítás és csereszerződés aláírására felhatalmazni 

szíveskedjenek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület 

tagjainak véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém-vidéki Horgászegyesület 

(Alsóörs, Halász u.9.) kérelmét támogatja, egyúttal az önkormányzat tulajdonában álló Alsóörs 

belterület 986 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 531 m
2
 terület és az Egyesület tulajdonában lévő 987 hrsz-ú 

ingatlanból kialakuló 108 m
2
 területű 987/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 

csereszerződésének aláírására és a telekalakítási eljárás megindítására felhatalmazza a 

polgármestert. A két terület nagysága közötti 423 m
2
 vételárát az értékbecslést figyelembe véve bruttó 

4.297.680,-Ft-ban határozza meg. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kialakuló 987/2 hrsz-u 108 m2 nagyságú helyi közút 

tulajdonjoga Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a 

továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatainak ellátásához szükségesek, az alábbiak szerint. 

Földtulajdonos az ingatlanok megszerzésével az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján:            

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása); közutat kíván kialakítani. 

Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. Felkéri a jegyzőt, a csereszerződés 

megküldésére a Kormányhivatal részére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 


