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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 865/21 hrsz-u ingatlan egy részének kisajátításával többször foglalkozott a testület. 

Előzmények: 

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és Alsóörs Község Önkormányzata között 2016. év április 25-én 
megállapodás (továbbiakban Megállapodás) jött létre annak érdekében, hogy az ELMŰ 872/3 hrsz-ú 
ingatlanának helyzetét és a közterület viszonyát a közterület áthelyezése, megbontása nélkül, de 
mindkét fél érdekeire tekintettel rendezzék (előterjesztés 2. melléklete). Egyúttal tekintettel voltak arra, 
hogy a rendezés során az ELMŰ ingatlana mentesüljön a rajta lévő átjárási szolgalom terhétől, 
valamint a TIG-RES Kft. tulajdonában lévő 873/6 hrsz-ú ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezzen. 
A Megállapodásban foglaltak megegyeznek Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) 
fenti ingatlanokra vonatkozó részével, amely a Megállapodás mellékletét képezi.  

Miután a HÉSZ érinti a 865/21 hrsz-ú ingatlant, amely harmadik fél tulajdonában áll, az Önkormányzat 
kifejezte törekvését arra, hogy a Megállapodás végrehajtásához a harmadik fél ingatlanát érintő 
kérdéseket – tárgyalásos, vagy annak sikertelensége esetén hatósági úton – rendezi legkésőbb a 
megállapodás aláírásától számított 2 éven belül.  

Tekintettel arra, hogy a 865/21 hrsz-ú ingatlant érintő kérdések az eltelt időszakban sem tárgyalásos, 
sem hatósági úton nem voltak rendezhetőek. 

1. A TIG-RES Kft. a 865/21 hrsz-ú ingatlan tulajdonosától megvásárolta a mellékelt változási 
vázrajzon szereplő 865/34 hrsz-ú összesen 221 m2 nagyságú területet.  
 

2. A 865/34 hrsz-ú út bal szélétől kialakuló háromszög alakú területet a TIG-RES elcseréli a jelenleg 
ELMŰ tulajdonában lévő 65 m2 beépítetlen + 93 m2 szennyvízátemelő alatti területtel. A TIG-RES 
Kft feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy törölteti az ingatlan-nyilvántartásból a 
kizárólagos tulajdonában álló 873/6 hrsz. -ú ingatlant megillető és az ELMŰ Zrt. tulajdonát 
képező 872/3 hrsz-ú ingatlant 471 m2 területen terhelő átjárási -és útszolgalmi jogot (bejegyző 
határozat száma: 35462/2007.04.11) legkésőbb a 865/34 hrsz-ú (közút) ingatlan tulajdoni 
lapjának megnyitását követő 30 napon belül.  
 

3. A TIG-RES Kft. térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja a (az új vázrajzon 865/34 
hrsz szerepel) 865/30 hrsz-ú út létrehozásához szükséges területet, amelyen az Önkormányzat a 
Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően közforgalom számára megnyitott közutat alakít ki, 
továbbá a Helyi Építési Szabályzatban közműterületként önálló ingatlanként kiszabályozott 93 
m2-es szennyvízátemelő területét, mely teljes területet csatorna közműellátást biztosító 
felépítmények, és egyéb létesítmények foglalják el.  
 

4. Tekintettel arra, hogy a Megállapodás 5/a. és 5/b. pontja szerinti területcserék az előzőek miatt 
részben módosultak, az Önkormányzat a 865/20-as út területének a jelenlegi jogi határon belüli 
részének (52 m2) fejében azonos értéken elcseréli a 09 hrsz-ú – időközben a mezőgazdasági 
termelésből kivont – ingatlant.  
 

5. Megállapodás I. végrehajtását követően, a Megállapodásban foglaltak változatlan eredménnyel, 
maradéktalanul a HÉSZ rendelkezéseinek megfelelően teljesülnek.  

 

 

 

 



 

 

 

 

1 mellélet vázrajz régi 

 



 

2 melléklet Elmű megállapodás 

 



 

 

 

 

 

 



3. melléklet új vázrajz 865/21 megosztása 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


