
 
  Alsóörs Község Önkormányzata  
  8226.  Alsóörs,  Endrődi  Sándor  u .  49 .  
  Te l . : (87)447-192  
E.  ma i l :h ivata l@alsoors.hu  

 
 

  

 

Előterjesztés 

 

Tárgy: Veszprém-vidéki Horgászegyesület kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém-vidéki Horgász Egyesület (Alsóörs, Halász u. 9) tulajdonában van a 987 hrsz-ú 

horgásztanya, melyen 45 db épület található. Már az 1971-es és az 1975 februárjában készült 

ortofotón is jól látszik, hogy több épület a 986 hrsz-ú úton található, amely akkor még valószínűleg a 

Tsz. tulajdonában volt.  

2020. február 25-i testületi ülésen döntés született az ingatlan egy részének értékesítéséről, 

értékbecslés készült, amely nettó 4000 Ft/m2 értékről szól az út vonatkozásában. 

A Képviselő-testület 9/2021. (I.27.) számú határozatában döntött az ingatlan cseréjéről. A Veszprém 

Vidéki Horgász Egyesület Elnökével történt egyeztetést követően ez a megoldás nem lehetséges, az 

Útügyi Hatóság javaslatára értékesítésre kerül a 986 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló 986/2 

hrsz-ú 531 m2 nagyságú terület, a fennmaradó 986/2 hrsz-ú terület összevonásra kerülne a 988/15 

hrsz területtel. Az előzetes javaslatok alapján nettó 8000 Ft/m
2
 árral számolva a terület vételára bruttó 

5.394.760,-Ft. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a telekalakítás és a szerződés aláírására felhatalmazni 

szíveskedjenek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 
 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) 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 Veszprém-vidéki Horgászegyesület 

(Alsóörs, Halász u.9.) kérelmét támogatja, az önkormányzat tulajdonában álló Alsóörs belterület 986 

hrsz-ú ingatlanból kialakuló 531 m
2
 terület az egyesület részére történő értékesítéséről dönt, Alsóörs 

község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján, 

vételárát az értékbecslést figyelembe véve bruttó 5.394.960,-Ft-ban határozza meg. 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a tulajdonát képező 988/15 

hrsz-ú közterület, valamint a 986 hrsz terület megosztása után fennmaradó terület összevonását.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a telekalakítási eljárás 

megindítására.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 


