
   

   

STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft.  
  

  

  

www.stylus.hu 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Alsóörs belterület 256/7. és 256/8. hrsz. ingatlanok fejlesztése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. november 21.  

  



   

   

STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft.  
  

  

  

www.stylus.hu 

Előzmények: 

A hatályos bérleti szerződés alapján Alsóörs Önkormányzata és a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. közös 

fejlesztést hajt végre az Alsóörs belterület 256/7. és 256/8. helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) vonatkozásában.  

Korábbi testületi ülésen megállapodás született a következőkről a 133/2017(VIII.8.) számú önkormányzati 

határozat keretében: 

133/2017(VIII.8.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmét elviekben támogatja. A 232,56 
m2 lakás + 39,73 m2 terasz nagyságban 2 földszinti és 2 emeleti lakást tulajdonosa kíván 
lenni az Önkormányzat, Balatoni tájolással. A szerződés tervezetbe a tulajdonjog fenntartás 
ténye mellett az egyéb garanciák is rögzítésre kerülnek, melyet a Képviselő-testület ismét 
tárgyalja. Az ingatlan a lakások tényleges önkormányzati tulajdonba adásáig nem 
terhelhető meg. A 281/2017 munkaszámú változási vázrajzot, mely a 256/7, 256/8 hrsz-ú 
földrészletek határrendezéséről készült, támogatja valamint felhatalmazza a polgármestert 
a földrészletek határrendezésének engedélyeztetéshez és az engedélyezett 
határrendezésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez történő lefolytatására. A kialakuló 
ingatlanok az alábbiak: 256/7 hrsz. „kivett, beépítetlen terület” 1.0440 m2 , 256/8 hrsz. 
„kivett parkoló” 3000 m2 . 

 

A piaci igényeket felmérve az eredeti koncepciót részben megtartva, az Önkormányzattal történt 

konzultációt követően módosítottunk az épületek kialakításán. 

A 3 db 21 és 1 db 38 lakásos társasház valamint wellness részleg kialakítása helyett, piacteret, 

közösségi teret, a főépületben éttermet és üzleteket szeretnénk megépíteni. A főépületben 31 

szoba/apartman kerülne megépítésre, a megnövekedett szálláshely igények kiszolgálásának 

érdekében. A szálláshelyek mellett, kialakítani tervezünk egy bővített, mindenki számára elérhető 

wellness és sport részleget. 

A fentiek figyelembevételével a  alábbi képviselő-testületi határozatok támogatását javasoljuk. 

Döntési javaslat: 

[*]/2019. (XI. 21.) számú önkormányzati határozat (tervezet) 

1. Alsóőrs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. 
kérelmét támogatja. Ennek keretében Alsóőrs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
133/2017 (VIII.8.) számú önkormányzati határozatában foglaltakat kiegészíti és elfogadja, hogy 
a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft., a korábbi tervek szerinti 3 db 21 és 1 db 38 társasházi lakások 
számát a beruházás során csökkentse a következőképpen: 
- megépítésre kerül egy 31 apartmanból álló szálláshely, megnövelt wellness és sport 

részleggel, szolgáltatásokkal; 
- étterem és üzletek kerülnek kialakításra a főépületben; 
- piac és közösségi tér kerül megépítésre; 
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- megépítésre kerül 3 db 21 lakásos épület. 
 

 
2. A Képviselő-Testület kiköti, hogy az új kialakítás, valamint a lakások számának csökkenése 

nem érinti a korábban megállapított, és elfogadott vételár ellenértékeként felajánlott 4 db lakást, 
sem annak elhelyezkedését, sem annak mértékét és méretét. 

 

A lakások az első ütemben felépülő „A” ház földszintjén találhatóak, kertkapcsolattal: 
 
1. lakás  1 db 82,81 nm + 15,90 nm terasz  balatoni tájolás, földszint 
2. lakás  1 db 75,99 nm + 13,31 nm terasz  balatoni tájolás, földszint 
3. lakás  1 db 36,88 nm + 10,52 nm terasz balatoni tájolás, földszint 
4. lakás  1 db 36,88 nm    hegy felöli tájolás, földszint 
 
A lakások eladási árba számítandó összterülete (alapterület+(terasz*0,5)): 252,42 nm 
 
A négyzetméterek minimális változtatását az engedélyes tervek elkészültéig a STYLUS Kft. 
fenntartja. 
 
 
Tervezett átadás: 2021 első negyedév. 
 

3. Alsóőrs Község Önkormányzatának képviselő testülete az 1. és 2. pontokra való tekintettel a 
2/2017 (I.31.) számú önkormányzati határozatot annyiban módosítja, hogy az Alsőörs Község 
Önkormányzata és a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. között létrejött bérleti szerződés szerint a 
256/7. helyrajzi számú ingatlan ellenértékét a jelen határozat 2. pontjában foglalt 4 (négy) lakás 
értékében határozza meg és ezen az ellenértéken értékesíti a 256/7. helyrajzi számú ingatlant 
a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. részére akként, hogy Alsőörs Község Önkormányzata a 
tulajdonjogát a 2. pontban foglalt 4 (négy) lakás használatbavételi engedélyének kiadásáig 
fenntartja. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg 
és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
 
A javaslat előnyei: 
 

 A piaci igényeket és tendenciákat figyelembe véve, az egyébként korlátozott szálláshely 
kapacitások megnövekednek, kiegészülve wellness, kereskedelmi és vendéglátási 
egységekkel, ezzel nagyban hozzájárul a fejlesztés a település által nyújtott szolgáltatások 
növekedéséhez. 

  
 Az Önkormányzat tulajdonos marad a kisebbik (parkoló) önkormányzati telken, amelynek 

használatáért a STYLUS Kft. változatlan módon bérleti díjat fizet. 
 

 Az Önkormányzat a nagyobbik (felépítményes) telken 4 lakás tulajdonosa lesz.  Ezeket akár 
szociális, szolgálati vagy kereskedelmi alapú bérlakásként hasznosíthat. Kettő lakáshoz terasz 
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is tartozik a Balatonra néző fekvéssel, melyek jelentősen növelik a használati és a piaci 
értéküket. 

 

 Az Önkormányzat vagyona növekszik a kedvező áron megszerzett ingatlan tulajdonnal, amely 
ráadásul folyamatos önkormányzati bevételt képző lakóingatlanokat jelent. 
 

A döntési javaslat elfogadása esetén a következő testületi ülésre a STYLUS Kft. előkészíti a hatályos 
bérleti szerződés módosítását és az adásvételi szerződések tervezeteit. 

 
 

Alsóörs, 2019. november 21. 

         Dobrosi Zsolt 

            ügyvezető 

   


