
 
Tisztelt Tulajdonostársak! 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a múlt héten Budaörs Város Önkormányzatának képviselőtestülete 19 igen, 2 tartózkodás 

mellett, nem szavazat nélkül elfogadta Alsószállás fejlesztési programját és felhatalmazta a polgármestert a 

településfejlesztési szerződés aláírására. 

Külön szeretnénk kifejezni a köszönetünket Szabó Károly és Dr. Molnár Gábor képviselőknek, akik közös 

előterjesztésükkel bemutatták, hogy egy jó ügy mellé mind a két politikai oldal oda tud állni, akár közösen is. Szeretnénk 

kifejezni elismerésünket városunk főépítésze, Csík Edina részére is, aki rengeteg időt és energiát szánt az ügyünkre, de 

mindvégig maximálisan figyelembe vette a város érdekeit is az előkészítés folyamata alatt. 

Honlapunkon hamarosan közzétesszüka szerződést teljes terjedelmében, most tájékoztatásul szeretnénk a figyelmet felhívni 

annak legfontosabb pontjaira: 

 A területre új szabályozás készül, összhangban a fejlesztési programban megfogalmazottakkal. Ennek az új 

szabályozásnak a legfőbb célja az, hogy a meglévő szabályok finomításával spontán módon elősegítse a távlatilag 

elképzelt igényes, alacsony beépítési intenzitású üdülőövezet létrejöttét. 

 A szabályozás elfogadását követően az utcák szélesítése érdekében közterületté átsorolásra kerülnek egyes 

önkormányzati tulajdonú területek a Körte utca, illetve a Puttony utca alsó szakasza mentén. 

 Az egyesület elkészítteti a szükséges geodéziai munkarészeket, illetve megkezdi az önerős közműépítés (víz, gáz, 

csatorna, út) terveztetését, szakaszokra bontva. 

 Fontos felhívnunk a figyelmet arra, amit a szerződés is külön tartalmaz, hogy tényleges közművezetékek lefektetésére 

csak azokon a szakaszokon kerülhet majd sor, ahol az ehhez szükséges közterületek rendelkezésre állnak, azt a 

tulajdonosok ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adták. A szerződésben is rögzítésre kerül, hogy az 

önkormányzat a közterületekhez szükséges területek után kártalanítás fizetését nem vállalja. 

 

Azon tulajdonosoknak, akik az idei évben kerítésépítést terveztek, javasoljuk, hogy ezt halasszák el az új szabályozás 

hatályba lépéséig, mert a végleges kerítésnyomvonal most még nem jelölhető ki. A meglévő utcai kerítéshez közeli 

bármilyen beruházás (építmény, vagy új telepítés) előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot egyesületünkkel, hogy 

részletes tájékoztatást nyújthassunk. 

Kérjük ne felejtkezzenek meg az SZJA bevallások során felajánlható 1 %-os rendelkezésről. Ezt megkönnyítendő ismét 

csatoljuk a rendelkező nyilatkozat mintapéldányát, amely kinyomtatva közvetlenül felhasználható.  

 

Dr. Novák Zalán 
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Mehrli Péter           Páczai Csaba 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 __________________________________________________  
 

A kedvezményezett adószáma:   
 

A kedvezményezett neve:      Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

TUDNIVALÓK: 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön 
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik. 
 
TENNIVALÓK: 

1., Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező 
nyilatkozat méretét!  

2., A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét! 

3., Az adójának másik 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba 
tegye! 

4., Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!  

5.,  Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot tegyen, 
ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása! 

6., A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához! 
 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 

A kedvezményezett technikai száma:      
A kedvezményezett neve:   

 

TUDNIVALÓK: 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a  
költségvetés kiemelt előirányzata javára kíván rendelkezni. 
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik. 
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2., A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét! 

3., A civil szervezet adataival kitöltött (adójának másik 1%-áról szóló) rendelkező 
nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba tegye! 

4., Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!  

5.,  Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot 
tegyen, ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása! 

6., A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához! 
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