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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy:  Szabó Sándor kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Szabó Sándor Halacs-Erődalja út 30. szám alatti ingatlan tulajdonos, az alábbi kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz. 
Előzményekben előadja, hogy a Halacs – Erdőalja útburkolat építése az önkormányzat és a környék  
telektulajdonosainak összefogásával két ütemben épült meg több mint 200 m hosszan. Első lépésben 
az út alapját képező kövezett úttest készült el 2015-ben,majd az út aszfalt burkolatot kapott 2018-ban 
a Hóvirág utca és a Cserehegyi kilátó út között, melyet ezúton is megköszön. 
Az út építésekor már ismert volt, hogy a 057 hrsz-ú Erdőalja út nyomvonala a és a megépült út 
nyomvonala eltér a bejegyzett út nyomvonalától. Beadványában, a megépült út nyomvonalának 
rendezésére kíván javaslatot tenni két ütemben. 
 

1. Ütem: Az út szakaszán a 057 hrsz-ú út és a 058 hrsz-ú telek érintkezési vonalán a csatolt 
telekalakítási vázrajz szerinti a megépített út belóg a 058 hrsz-ú telekre. Mivel a 058 hrsz-ú 
telek a tulajdonjában van egy telekmegosztással 167 m2 átad az önkormányzat részére a 
csatolt vázrajz szerint azzal a céllal, hogy a megépített út ne lógjon be a magánterületre és a 
teljes terjedelmében az államé illetve az önkormányzaté legyen.  A területet térítés mentesen 
kívánja átadni. 
 

2. ütem: Az út felső szakaszán több ingatlantulajdonos érintett, így annak rendezésének 
előkészítése folyamatban van. Az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés alapján ezen a 
szakaszon egy későbbi időpontban történik meg egy több oldalú megállapodás keretében. 
 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beadványában foglaltakat elfogadni, majd a szükséges 
intézkedéseket megtenni szíveskedjenek. 
 
Mellékletek:  

1. Halacs-Erdőalja u. térképmásolata 
2. Telekalakítási vázrajz 
3. 3. 058 hrsz. tulajdoni lap 
4. fotó az út alsó szakaszáról. 

 
Alsóörs, 2021. szeptember 16. 
 
 
 

Hebling Zsolt 
polgármester 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


