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MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely „Megállapodás” létrejött egyrészről 

Alsóörs Község Önkormányzata (székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49., képviseli: 

Hebling Zsolt polgármester; adószám: …; törzsszám: …) (a továbbiakban: „Önkormányzat”) 

 

másrészről 

Cafe de Pelso Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 19-09-515762, székhely: 8200 Veszprém, 

Mikszáth Kálmán utca 30., képviseli: Markovics Natali ügyvezető, adószám: 24137751-2-19) (a 

továbbiakban: „CdP”) 

 

a továbbiakban az Önkormányzat és a CdP külön-külön „Fél”, együttesen „Felek” között alulírott 

napon, helyen, az alábbi feltételek szerint. 

 

Előzmények 

 

1. Felek rögzítik, hogy tulajdonostársai az alsóörsi 519/2/C hrsz-ú, természetben 8226 

Alsóörs, Endrődi Sándor utca 26. szám alatti épületnek (a továbbiakban: „Ingatlan”), 

amelyre vonatkozóan 2003. június 12. napján társasháztulajdont alapító okirat jött létre.  

 

Megállapodás   

 

2. Felek elvi megállapodást kötnek, hogy a Cdp jogosult a jelen Megállapodás 1. számú 

elválaszthatatlan Mellékletét képező vázrajz szerint a … által jóváhagyott és jogerős 

építési engedély alapján az Ingatlanhoz hozzáépítéssel a meglévő egységek bővítésére, új 

egységek kialakítására.  

 

3. Az Önkormányzat, mint társasházi tulajdonostárs jelen Megállapodás aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában megjelölt cél 

érdekében minden szükséges engedélyt, nyilatkozatot megtesz az 1. számú Melléklet 

szerinti bővítés, átalakítás érdekében. 

 

4. Az Önkormányzat, mint az Alsóörs 519 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa jelen 

Megállapodással végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a jelen Megállapodás 

2. pontjában rögzített ráépítéshez, a Cdp ingyenes fölhasználati jogosultságát elismeri.  

 

5. A CdP kötelezettséget vállal arra, hogy a ráépítéssel egyidejűleg az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában lévő 519/2/C/1 hrsz alatti ingatlanában, társasházi albetétben az 

alábbi értéknövelő beruházásokat hajt végre: 

 

- új raktárrészt alakít ki, 

- új áruutánpótlási útvonalat készít a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 

- új kerítést készít, 

- bővíti az eladóteret, 

- elektromos teljesítmény bővítést végeztet el, 

- új világításrendszert épít ki, 

- új vevő bejáratot és kijáratot alakít ki automata ajtókkal. 

 

A CdP tudomásul veszi, hogy a fentebb meghatározott feladatok tekintetében az 

Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása elengedhetetlenül szükséges, amelynek 

megtételére az Önkormányzatnak 5 munkanap áll rendelkezésére. 
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6. A CdP kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzáépítés elvégzéséhez szükséges minden 

hatósági engedélyt beszerez, a rá-, illetve hozzáépítést kizárólag saját költségen végzi, 

továbbá saját költségen végzi el az alsóörsi 519/2/C hrsz alatti társasház társasháztulajdont 

alapító okirat módosításához, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges 

felméréseket. 

 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy sem most, sem a jövőben semmilyen 

jogcímen nem támasztanak megtérítési igényt a rá- és hozzáépítés vonatkozásában, kivéve 

a jelen Megállapodás 5. pontjában foglalt CdP kötelezettségvállalását. 

 

8. A CdP kötelezettséget vállal arra, hogy a ráépítés kivitelezése érdekében a közlekedési 

célú infrastrukturális beruházásokat saját költségen elvégzi, továbbá a zöldterületek 

megvalósításához, használatbavételéhez, forgalomba helyezéséhez elengedhetetlenül 

szükséges, a közműszolgáltatók által előírt közműépítési-, elektromos ellátást biztosító 

munkákat, mint kapcsolódó munkálatokat saját költségen elvégzi. 

 

Záró rendelkezések, hatálybalépés 
 

9. Mindegyik Fél maga viseli a Megállapodás előkészítése és megkötése kapcsán az általa 

igénybe vett tanácsadók díjait és költségeit.  

 

10. Jelen Megállapodás kizárólag írásban, Felek hozzájárulásával módosítható. Jelen 

Megállapodásban szabályozott kérdésekben az itt írt szabályoktól csak a Felek 

egyetértésével lehet eltérni.  

 

11. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásához, a Szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítéséhez megfelelő felhatalmazásokkal rendelkeznek.    

 

12. Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  

 

13. Jelen Megállapodás minden oldalát Felek elolvasták és kölcsönös értelmezést követően, 

mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag azzal írták alá, hogy az itt nem 

szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az Étv. szabályai az irányadók.  

 

Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 

helybenhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

 

Alsóörs, 2019. október … 

 

_______________________________ _______________________________ 

Alsóörs Község Önkormányzata 

képviseli: Hebling Zsolt polgármester 

Cafe de Pelso Kft. 

képviseli: Markovics Natali ügyvezető 

 

 

Az 1991. évi XX. törvény 140. §. (1) 

bekezdés k) pontja alapján a 

kötelezettségvállaló okiratot ellenjegyzem: 

 

__________________________ 

Báró Béla 

Alsóörs Község Önkormányzat Jegyzője 


