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Alsóörs Község Önkormányzata  
 8226.  Alsóörs,  Endrődi  Sándor  u .  49 .  
 Te l . : (87)447-192  
E. MAIL:HIVATAL@ALSOORS.HU 
 
 

  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Előterjesztés tárgya: 
A Magyar faluprogram keretében felajánlott és igényelt állami 
ingatlanok ügye 

Előterjesztő: Hebling Zsolt Polgármester  

A határozati javaslat 
elfogadásához szükséges 
szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 
kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Falu program támogatási rendszere újabb elemmel bővült melynek keretében lehetőség van 

állami ingatlanok ingyenes önkormányzati átadására.  

A felajánlott ingatlanok: 011 hrsz kivett táborhely 1165 m
2
 (több alkalommal kértük a terület ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását), 980/1 kivett beépítetlen terület 130 m
2
. 

Ezeken felül javasoljuk, hogy az alábbi ingatlanokra is nyújtsuk be az igényünket: 

 

Helyrajzi szám megnevezés terület nagyság Ak. 

979/2 hrsz.    

013 hrsz.    

014/4 hrsz.    

016 hrsz.    

018 hrsz.    

025 hrsz.    

082 hrsz    

0113/5 hrsz.    

0113/12 hrsz.    

0114/14 hrsz.    

866 hrsz.    

883/4 hrsz.    

883/5 hrsz.    

718/31 hrsz.    

772 hrsz.    

865/5 hrsz.    

865/6 hrsz.    

865/7 hrsz.    

865/12 hrsz.    

865/14 hrsz    
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865/16 hrsz    

865/27 hrsz.    

868/3 hrsz.    

03 hrsz.    

 

 
 
 

…../2021.(VI.10.) 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: 
 
A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az állami tulajdonú ingatlanok felajánlott ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával  a 

- 011 hrsz-ú kivett táborhely 1165 m2 1/1 tulajdoni hányad 
- 980/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 130 m2 1/1 tulajdoni hányad tekintetében 

Alsóörs Község Önkormányzata élni kíván.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató mellékletében található 4. számú nyilatkozatot megküldje az 
MNV. részére.   
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatos 

…../2021.(VI.10.) 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: 

A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával  kapcsolatban az alábbi ingatlanok felelnek meg a program céljainak 
melyek nem szerepelnek a felajánlott ingatlanok között. 
 

 979/2 hrsz.    

 013 hrsz.    

 014/4 hrsz.    

 016 hrsz.    

 018 hrsz.    

 025 hrsz.    

 082 hrsz    

 0113/5 hrsz.    

 0113/12 hrsz.    

 0114/14 hrsz.    

 866 hrsz.    

 883/4 hrsz.    

 883/5 hrsz.    

 718/31 hrsz.    

 772 hrsz.    

 865/5 hrsz.    

 865/6 hrsz.    

 865/7 hrsz.    

 865/12 hrsz.    

 865/14 hrsz    

 865/16 hrsz    
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 865/27 hrsz.    

 868/3 hrsz.    

 03 hrsz.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlanok adatait megküldje az MNV. részére.   
  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2021.07.15 
 

 
      Hebling Zsolt 

polgármester 


