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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

Szám:11/2017 

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:     Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület 

     2017. június 9-én 7.30 órai kezdettel 

     megtartott rendkívüli üléséről 

 

Az ülés helye:    Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

Jelen vannak:    Hebling Zsolt polgármester 

     Ferenczy Gábor alpolgármester 

dr. Bardóczi Miklós 

     Dr. Bókáné Katona Tímea, 

     Gaál Dezső    

     Tóth Zoltán képviselők. 

       

Tanácskozási joggal meghívott: Báró Béla jegyző 

      

Napirend: 

 

1. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 számú „Varázserdő-varázserő, turisztikai 

látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” pályázattal kapcsolatos 

döntések 

2. Kosztolányi Miklós kérelme 

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-

testületből 6 fő megjelent (Szalai Emese munkahelyi elfoglaltsága nem tud részt venni), az 

ülés határozatképes.  

Javasolja, hogy fogadják el a napirendet. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 

 

107/2017(VI.09).számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi 

napirendet: 
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Napirend: 

 

1. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 számú „Varázserdő-varázserő, turisztikai 

látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” pályázattal kapcsolatos 

döntések 

2. Kosztolányi Miklós kérelme 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 számú „Varázserdő-varázserő, turisztikai 

látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” pályázattal 

kapcsolatos döntések 

 

Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést: Alsóörs Község Önkormányzata 

sikeres pályázatot nyújtott be aTOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 számú pályázatra 

„Varázserdő-varázserő, turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” 

címmel. A pályázat elkészítése során a projekt megvalósításához 20 m Ft önerőt vállaltak, 

melyet terveztek a 2017. évi költségvetésben (tartalékban). Az előleg lekérésének feltétele, 

hogy a képviselő testület nyilatkozzon ezen összeg rendelkezésre állásáról, így lehetőség 

nyílik a támogatás egyösszegű lehívására. 

 

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy fogadják el a határozatot. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 

 

108/2017(VI.09). számú önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület kinyilvánítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a  TOP-1.2.1-15-VE1-

2016-00035 számú „Varázserdő-varázserő, turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi 

kőbánya területén” projekt (Megvalósítás pontos címe: 8226 Alsóörs, HRSZ 0110, 0112, a 

támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatási összeg: 254.490.000 Ft, a támogatói 

döntés követően a projekt teljes költségvetése: 274.490.000 Ft, a támogatói döntést 

követően a projekt elszámolható teljes költsége: 274.490.000 Ft, melyből a támogatási 

összeg 254.490.000 Ft) megvalósításához vállalt 20.000.000 Ft önerő Alsóörs Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tartalékként rendelkezésre áll és a tartalék 

feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ezúton átruházza. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Kosztolányi Miklós kérelme 

Hebling Zsolt ismerteti Kosztolányi Miklós kérelmét: A 0117 hrsz-ú ingatlan korábbi döntés 

alapján megosztásra került. A Testület döntött a 0117/1-es hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

Kosztolányi Miklós részére. Kérelmező tervezi a terület bekerítését, ami a terepviszonyok 

miatt nehézségbe ütközik, ezért kéri a telekhatár-rendezését.  A 0116 hrsz-ú ingatlannál É-i 

irányba kerülne a kerítés. Területe változatlan marad.  

Tóth Zoltán a tervezett víztározó építését nem befolyásolja a telekalakítás. 

Hebling Zsolt: Nem, a víztározó feljebb lesz, azt nem zavarja. 

 

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy fogadják el a határozatot. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 

 

       109/2017(VI.09). számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2017 munkaszámú változási vázrajz 

szerinti telekhatár-rendezéssel egyetért, azt jóváhagyja. Felhatalmazza polgármestert a 

telekhatár-rendezés engedélyeztetéshez és az engedélyezett telekhatár-rendezésnek az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez történő lefolytatására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8.00 

órakor bezárja. 

 

 

 

k.m.f 

 

 


