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Előterjesztés 

Tárgy: Petri Krisztina kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Petri Krisztina, azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá az Alsóörs, Strand 
sétány 4/A. szám alatti „Balcsi” elnevezésű üzlethelyiség két évre történő albérletbe adásához 
Horváth Mónika részére. Csatolta a kereskedelmi egység üzleti tervét. 
Albérlő adatai: Név: Horváth Mónika egyéni vállalkozó, lakcím: 2040 Budaörs Szabadság út 121 
 
A tervezett árusítandó termékek az alábbiak: 
1, 

- Levendulás gasztronómiai termékek (mézek, kávék, szörpök, lekvárok, olajok, kézműves 
levendulás apátsági sörök, levendulás rosé, levendulás csokoládé) 

- Levendula olajos tisztálkodó szerek, és aromaterápiás termékek 
2,  

- Nemzetközi konyhai gasztronómiai termékek 
- Görög (padlizsánkrém, olajbogyó, olíva olaj, sajtok, lekvárok, szószok, eredeti görög 

fűszerek) 

- Olasz (paradicsom szószok, konzerves termékek, száraz tészták, teljes kiőrlésű, durum 
termékek) 

3, 

- A glutén, laktóz és vegán vevőkre gondolva szeretnék kialakítani egy egészség sarkot, ahol 
a speciális étrendedet igénylő emberek is megtalálják a megfelelő élelmiszereket. 

- Gluténmentes kenyerek, tészták, lisztek 
- Diétás étrendet igénylőknek nyírfacukros, stiviás, eritrites termékek 
- Egészséges életmódhoz kapcsolódóan különböző magok és olajok vitaminok 
- Vegán élelmiszerek 

4, 

- Ízmester fűszerek és pácok (természetes alapanyagokból) 
- Cserpes tejtermékek (réteges joghurt, kefir, tejföl…) 
- Mangalica előre csomagolt termékek 
- grill fűszerek, faszén, környezetbarát evőeszközök és tányérok, poharak, konzerv áruk, liszt, 

cukor, olaj, tejtermékek és tisztálkodási higiéniás termékek 
 
Alsóörs, 2021. március 11. 
         Hebling Zsolt 
         polgármester 
 
Határozati javaslat 

…./2021.(III.11.) számú önkormányzati határozat 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete Petri Krisztina kérelméhez hozzájárul, miszerint 
az Alsóörs Strand sétány 4/A. szám alatti „Balcsi” elnevezésű üzlethelyiség két évre albérletbe adja 
Horváth Mónika részére. (lakcím: 2040 Budaörs Szabadság út 121.) 
A profil módosításához a határozat előterjesztésében foglalt termékek árusításához hozzájárul. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 


