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Előterjesztés 
 
Tárgy: May János utca melletti ingatlanok belterületbe vonása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2000. évi Balaton törvény és az ez alapján készített HÉSZ. 2005 óta belterületbe vonásra jelölte ki a 

May J. utca melletti mellékelt vázrajz szerinti területet. A szabályozás végrehajtásának feltétele volt a 

terület újra osztása és az út melletti területek átadása melyek egyrésze az út szabályozásához 

szükséges, illetve zöldterület alakul ki az alábbiak szerint: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az 1-16. sorszám alatt meghatározott, belterületbe vonást követően 

kialakult ingatlanok tekintetében telekcsoport újraosztást kívánnak végrehajtani Alsóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervről szóló 

7/2005. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletében meghatározottak szerinti építési telkek, valamint 

a Szabályozási tervben kijelölt közút és zöldterület kialakítása érdekében. A közút és zöldterület 

kialakításához szükséges, hogy az annak megfelelő terület Alsóörs Község Önkormányzata 

tulajdonába kerüljön, így valamennyi magánszemély tulajdonos a tulajdonát képező ingatlanból átad 

arányosan cca. 23,5%-nak megfelelő területrészt térítésmentesen Alsóörs Község Önkormányzata 

részére, amelyet köszönettel átveszünk. 

A területrészek átadása folytán Alsóörs Község Önkormányzata az alábbi többlet területet szerzi meg: 

Átruházással érintett  

helyrajzi szám tulajdoni hányad Átruházással érintett terület  

828/210 6/24  6 m2 

828/211 268/1140 268 m2 

828/212 705/3000 705 m2 

828/213 726/3090 726 m2 

828/215 311/1327 311 m2 

828/216 454/1932 454 m2 

828/217 121/516 121 m2 

828/218 202/858 202 m2 

828/220 229/975 229 m2 

828/221 146/620 146 m2 

828/222 137/581 137 m2 

828/223 235/1000 235 m2 

828/224 180/766 180 m2 

828/225 202/860 202 m2 

   

 Összesen:  3922 m2 

 

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület hatalmazzon fel a Telekalakítási és térítésmentes 
átruházásról szóló megállapodás aláírására. 
Alsóörs 2021.02.03. 

 
Tisztelettel  
        

                      Hebling Zsolt 
      polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 

Alsóörs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szól 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza: 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Telekalakítási és térítésmentes átruházásról 

szóló megállapodás megismerte. Felhatalmazza a polgármestert a May J. u. melletti vázrajz szerinti 

területek (828/210, 828/211, 828/212, 828/213, 828/215, 828/216, 828/217, 828/218, 828/220, 

828/221, 828/222, 828/223 hrsz-ok) tekintetében a Telekalakítási és térítésmentes átruházásról szóló 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

1 melléklet: Megosztási vázrajz. 


