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ELŐTERJESZTÉS 
 
Tárgy: Varázserdő nyertes üzemeltető kiválasztása 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A Varázserdő üzemeltetésére pályázati felhívást tettünk közzé melyre a megadott határidőig (2021. 

május 7) egy darab pályázat érkezett -bontási jegyzőkönyv mellékelve-. Az öt tagú bíráló bizottság 

áttekintette a pályázatot, mind formai mind tartalmi és szakmai szempontból megfelelőnek ítélte.   A 

tagok javaslatait az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

A fentiek alapján javaslom, hogy a Varázserdő látogatóközpont üzemeltetésére kiírt 1/2021/ Varpály 

azonosító számú pályázati eljárást a testület nyilvánítsa eredményesnek és hatalmazza fel a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására a nyertes ajánlattevő Partner-Immo kft. 1171 Budapest, 

Aranyhegyi út 10. székhelyű vállalkozással. Javaslom, hogy a szerződésbe a helyi lakosok és a helyi 

óvoda és iskola által szervezett csoportok nagyobb kedvezményt kapjanaka belépő árából az 

ajánlatban lévőnél.  

Kérem a testület felhatalmazását, hogy ezzel kapcsolatban egyeztetést folytassunk a pályázóval. 
 
Alsóörs, 2021. május 20. 
 
 
         Hebling Zsolt 
         polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  

…../2021.(V.20.) 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 képvisel-testület a tulajdonában lévő, Alsóörs, 0112 hrsz-ú ingatlanon 
lévő, természetben Alsóörs, Varázserdő utca 3. szám alatti Varázserdő Látogatóközpont határozott 
idejű, három, plusz opcionálisan öt éves (2021. május 20 – 2023. november 30, opcionálisan 2028. 
november 30. közötti) üzemeltetésére kiírt azonosító számú 1/2021/Varpály pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
Felhatalmazza a polgármesterta bérleti szerződés aláírására a nyertes ajánlattevő Partner-Immo kft. 
1171 Budapest, Aranyhegyi út 10. székhelyű vállalkozással. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy egyeztetést folytasson a bérlővel az ajánlatában lévőnél jobb a helyi 
lakosokat és óvodás, iskolás csoportokat érintő kedvezmények ügyében. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő:         azonnal 
 
 
        Hebling Zsolt 
        polgármester 
 


