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Előterjesztés 
 
Tárgy: Alsóörs belterület 256/7 és 256/8 hrsz-ú ingatlanok fejlesztése és cseréje tárgyában 
 
 
A 2017 óta hatályos bérleti szerződés alapján Alsóörs Község Önkormányzata és a STYLUS 
Ingatlanfejlesztő Kft. közös fejlesztést hajt végre az Alsóörs belterület 256/7 és 256/8 hrsz-on 
nyilvántartott ingatlanok (továbbiakban: Telekingatlanok) vonatkozásában. 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 12. napján megtartott ülésén 
elfogadta a 220/2019.(XII.12.)számú önkormányzati határozatot, melyben, mint földtulajdonos egyrészt 
megadta hozzájárulását az előterjesztésben leírt felépítmények építéséhez, másrészt a Telekingatlanok, 
mint építési telkek tulajdonjogának ellenértékét a Telekingatlanon felépítendő négy, az „A” ház 
földszintjén található lakás, és négy darab parkolóhelyben határozta meg. Valamint az eredeti 
koncepcióhoz képest 4-ről 3 ra csökkentette az ingatlanon megépülő épületek számát és 40%-al 
csökkentette a lakásszámot úgy, hogy az önkormányzat cserepozíciója változatlan maradt. 
A beruházással nem csak lakások hanem szolgáltató tér is kialakul üzletekkel mindenki által használható 
wellnes-sel, parkolókkal piactérrel, forgalomszabályozással. 
Igazságügyi szakértő elkészítette az értékbecslést, amely alapján a csereszerződés kedvező az 
önkormányzatra nézve és kedvezőbb jogi helyzetet teremt. 
 
A STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. egyeztetve jogtanácsosunkkal a fenti előzmények alapján készítette el a 
Telekingatlanok és a négy darab lakás, valamint a négy darab parkoló vonatkozásában irányadó 
csereszerződést, ami az előterjesztés mellékletét képezi, és egyben kéri a képviselő-testület 
jóváhagyását. 
 
 
Alsóörs, 2020. december 7. 
        Hebling Zsolt 
        polgármester 

 

……/2020. (………...) számú önkormányzati határozat 
 
Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 

véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmét 

támogatja, egyúttal az önkormányzat tulajdonában álló Alsóörs belterület 256/7 és 256/8 helyrajzi számon 

nyilvántartott ingatlanok csereszerződését elfogadja és jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy a 

bankgarancia összegét a jogtanácsosunk által javasolt mértékben biztosítsák. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Lakásingatlanok tulajdonjoga Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott 

feladatainak ellátásához szükségesek, az alábbiak szerint. Földtulajdonos az ingatlanok megszerzésével 

a Mötv. 6. § b) pontjában meghatározott alapelv szerint a település önfenntartó képességét kívánja 

erősíteni és ennek érdekében hasznosítani erőforrásait. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. és 6. pontjai 

alapján az egészségügyi alapellátás és az óvodai ellátás önkormányzati feladatok. A település számára 



 

állandó problémát jelent, hogy azok a szakemberek, akik ezen pontok alapján az önkormányzat 

feladatellátását közvetlenül végzik, lakhatás hiányában nem vállalják a munkavégzést. Földtulajdonos 

jelen Szerződés szerinti Lakásingatlanok tulajdonjogát elsődlegesen azért kívánja megszerezni, hogy a 

feladatellátásban közvetlenül részt vevők számára lakhatást biztosítson, továbbá azért, hogy növelje az 

önkormányzati lakásállományt, hogy az bármilyen szükséges helyzetben rendelkezésre álljon. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. Felkéri a jegyzőt, a csereszerződés 

megküldésére a Kormányhivatal részére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 


