
Tisztelt Képviselő-testület. 

 

2017-ben majd 2018-19 években is többször foglalkozott a testület a 011 hrsz-u területtel. Nemes István 

volt kollégánkat is bevontuk a 80-as években történt telekcserék felkutatására. Sajnos sem a Megyei 

levéltárban, sem a Földhivatal Archívumában nincs meg az a megállapodás amit a Közös Tanács és a 

Megyei tanács kötött a külső volt Autós Kemping és a jelenlegi Riviéra Kemping elcserélésére. 

Valószínűleg akkor vagy nem volt tudomás a 011 hrsz-u telekről mivel az akkor is a benti kemping 

szerves része volt vagy a megállapodásban szerepelt, de az átvezetés során maradt ki a földhivatali 

rendezés során. 

Fentiek alapján javaslom a 2017 február 23-án kelt határozat megerősítését és ismételt igény benyújtását 

az MNV. Zrt. felé 

 

Alsóörs 2019.04.18 

 

                                                                                                         Tisztelettel: 

 Hebling Zsolt  

                                                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

 

Kivonat 

 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülése 

jegyzőkönyvéből 
 

              
  33/2017(II.23.)számú önkormányzati határozat 

 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi 

és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévőAlsóörs, 011helyrajzi számon felvett, kivett 

táborhely művelési ágú 1165 m
2
 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1,2,11.)pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni és parkoló, zöld terület kialakítása célra kívánja felhasználni. 

 

3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi és egyéb védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alsóörs 011 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 



 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alsóörs 011hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

 

Molnár Katalin  
 

 


