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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a település Diós tetői területén, döntőrészt az önkormányzat tulajdonában 
helyezkedik el egy terület, mely adottságainál fogva alkalmas különféle nem ipari beruházások 
megvalósítására 
 
2002-ben körlevélben keresett meg több önkormányzatot az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap, hogy 
„nyugdíjas falu” céljára területet keres, a megadott paraméterek mellett. Az elképzelés kb. 450-500 fő 
elhelyezéséről és a kiszolgálásukat biztosító létesítmények és személyek (100 fő felett kalkuláltak) 
befogadásáról szólt. Az EURÓPA Alapnak több lényeges szempontja volt: a területet egyben kívánta 
megvenni, belterületté kellet átminősíteni, meghatározott közmű ellátottsággal kellett rendelkeznie. 
 
Az Önkormányzat jelentkezett a felhívásra. A több tulajdonos által birtokolt terület megnyerte a befektetők 
tetszését és megindult a tárgyalás a terület megvásárlásáról. Nem tudjuk, hogy a Diós tetői ingatlanokat a 
tulajdonosoktól megvásárolta az önkormányzat és egyben adta tovább, vagy külön-külön kötött szerződést a 
beruházó a tulajdonosokkal. Az EURÓPA Alaptól kapott tájékoztatás szerint a teljes vételár 138 millió Ft 
volt, melyből az önkormányzati tulajdonú terület 50 millió Ft értékre lett beárazva. 
 
Tisztázandó, hogy amennyiben a magántulajdonosoktól vásárolta meg az önkormányzat az ingatlanokat azok 
még a belterületbe vonás előtti  áron lettek kifizetve, vagy a magántulajdonosok megfizették-e az 
önkormányzatnak a belterületbe vonás költségeit. 
 
2003-ban, a beruházói döntés meghozatalát követően először előszerződés került megkötésre, a terület 
megvásárlására vonatkozóan. Ebben feltétel volt a belterületbe vonás biztosítása. Ezzel párhuzamosan 
megegyezés született az önkormányzat és az EURÓPA Alap későbbi együttműködésének feltételrendszeréről, 
melyet egy együttműködési megállapodásban rögzítettek a felek. ( Pl. közös társaság létrehozása, egy további 
önkormányzati terület „pihenő park” céljára való biztosítása.) A közös beruházás céljából az Önkormányzat 
99 évre az EURÓPA Alap rendelkezésre bocsátotta a helyi védettség alatt lévő fenyvest is. 
 
Az előszerződés aláírását követően az önkormányzat megindította a terület belterületi minősítéséhez 
szükséges eljárást, vállalva annak minden költségét. A belterületbe vonás megtörtént, így 2003. 
decemberében megszületett a végleges adásvételi szerződés. (A közműkontingensek biztosításának fedezete 
céljából a Réz-hegy Kft. tulajdonában lévő 5 db telekre vonatkozóan jelzálogszerződés jött létre, mely 
közjegyzői okiratba lett foglalva.). 
 
A végleges szerződésben rögzítésre került, az önkormányzat további feladata a közműellátás tekintetében és 
az aktuális határidők. A szerződés szerint egy utolsó 50 millió forintos vételár-részletet a vevő a szerződésben 
meghatározott közművek megterveztetése, majd a kiviteleztetését követően fizeti meg.  
A szerződés rögzíti, amennyiben a munkálatok nem készülnek el határidőre, vevő nem köteles megfizetni a 
vételár fenn maradó 50 millió forintos részletét, valamint eladó köteles napi 50.000,- Ft kötbért fizetni 
Az elektromos-, és a gáz közművek kiépítése tekintetében az Önkormányzat saját maga járt el. A Diós tetőn 
elképzelt nyugdíjasfalu-projekt ismeretlen okból nem valósult meg. 
 
Az Önkormányzat a szerződésében vállaltakat nem teljesítette, ezért az eladó nem fizette meg a vételár 
visszatartott részét. 
 
A közművek áthelyezése sem jött létre, de mivel a kötbér időtartama és maximális mértéke nem lett 
szerződésben rögzítve, a napi 50.000.- Ft a mai napig felszámításra kerül a vevőnek. Ez az összeg az elmúlt 9 
évben összesítve meghaladja Alcsútdoboz 10 éves költségvetését! 
 
A 2010. évi végi önkormányzati választásokat követően, Tranker Tamás alpolgármesterrel a folyó ügyek 
megbeszélése során az EURÓPA Alappal kapcsolatos helyzet elemzésére került. Megállapítottuk, hogy a 



beruházás meghiúsulásában az önkormányzatnak nincs felelősége, tehát nem a közművek telepítésének 
elmaradása miatt alakult ki a jelenlegi helyzet. Bevontam a megbeszélésekbe a Réz-hegy Kft ügyvezetőjét. 
Megállapítást nyert, hogy az önkormányzat és a Réz-hegy Kft. Képviselői egyetértenek abban, hogy az ügyet 
a lehetőségek szerint minél előbb célszerű lenne lezárni.  
 
Meghívásomra 2011. február 16-án egyeztetést tartunk Alcsútdobozon, ahol az EURÓPA Alap részéről 
Takács Róbert és Török Tamás urak jelennek meg képviselőként. A megbeszélés azzal zárul, hogy folytassuk a 
tárgyalásokat az ügylet zárása érdekében, az EURÓPA Alap javaslatot vár a megoldásra vonatkozóan. Az 
írásbeli javaslatunk el is készül, melyet az Önkormányzat küldte el levélben, 2011. nyarán. Választ sokáig 
nem kapunk. 
 
2012 nyarán hosszas egyeztetések után létrejött a találkozó az EURÓPA Alap megbízottjaival. Megállapodás 
született a különböző okokból elmaradt, ún. jelzálog-csere megoldása tárgyában. Nem született azonban 
megállapodás a kötbér és a vételárból visszatartott ötven millió forint rendezése tárgyában.  
 
A tárgyaló partner állásfoglalása alapján kijelenthető, az EURÓPA Alap élő tartozásként kezeli a 2004 
májusától élő napi 50.000.- Ft kötbért!! 
 
A Réz-hegy Kft. tulajdonában lévő 1301/88 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett a jelzálogteher okán - mely az 
Önkormányzat és az EURÓPA Alap közötti szerződés rendszerből adódik, - közös ügyünk a helyzet 
rendezése! 
 
Úgy véljük, hogy a túlzott mértékű kötbér csökkentése, illetőleg a szerződés bírósági úton való módosítása 
lehetséges, és egyben szükséges lépés is. Ennek megfelelően javasolom, hogy a helyzet rendezése céljából az 
Önkormányzat képviseletére ügyvédi iroda részére adjunk megbízást. 
 
Kérem javaslatom megvitatását! 
 
Alcsútdoboz, 2013. szeptember 20.  
 

       Oláh Gyárfás  
       polgármester 
 

Határozati javaslat: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013 (IX. 25.) sz. határozata 

Jogi képviseleti megbízás az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap felé fennálló kötelezettségek ügyében 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EURÓPA Ingatlanbefektetési 
Alap felé fennálló önkormányzati kötbértartozás és biztosítékai vonatkozásában a szerződésmódosítás peres 
úton való kikényszerítése céljából jogi képviselőt vesz igénybe. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogi képviselő megbízására a beszerzési szabályzatban 
meghatározott módon.  
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