TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL
Előterjesztés
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-Testület
2013. március 26-án tartandó nyílt ülésére
10. Napirendi pont:
Tárgy:
vételi ajánlat földterületre vásárlása és naperőmű építése céljából.
Előterjesztő:
Varró István polgármester
Készítette:
Dr. Papp Antal jegyző
Mellékletek száma:
2 db
Tárgyalta:
pénzügyi bizottság tárgyalta
Az előterjesztés elfogadásához kettő szavazás szükséges:
1. a határozat elfogadása minősített többségi szavazás
2. a szerződés elfogadása minősített többségi szavazás
szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. április 09-én vételi ajánlat érkezett Alurad, Radiátor Invest Kft. (5144 Jászboldogháza,
Rákóczi Ferenc utca 24.) cégtől, hogy 597. hrsz 14.674 m2 és 596. hrsz.-ú 14.556 m2 területű
természetben a Hajnal u. - Szív u. - Dózsa Gy. út által határolt területet, megvásárolná
napelem erőmű építése céljából. A kérelmet mellékelem az előterjesztéshez.
Kérésünkre a vételi ajánlatott tevő cég benyújtottat a szerződés tervezetét is. A szerződés
tervezetből kiderült, hogy egy évre bérleti szerződésről van szó és lehetőségként szerepel a
földterület megvásárlására.
A szerződés tervezetben szerepel, hogy a szerződésnek melléklete is vannak a mellékleteket
még nem kaptuk meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Tápiógyörgye, 2013. április 15.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Varró István
polgármester

dr. Papp Antal jegyző

Határozati javaslat

………./2013. (……..) vételi ajánlat elfogadása földterületre vásárlása és naperőmű építése
céljából.
Tápiógyörgye
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 13. § (1)
bekezdés alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 596. hrsz.-ú 14.556 m2 területű természetben a Hajnal u. - Szív u. Dózsa Gy. út által határolt területet napelem erőmű építése céljából értékesíteni
kívánja / nem kívánja.
2. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítés céljából a
mellékletben szereplő bérleti szerződést és vételi jogot alapító megállapodást köt a
Alurad, Radiátor Invest Kft. 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 24.
3. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés és vételi jogot alapító megállapodás aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Varró István polgármester
Dr. Papp Antal
2013. május 31.

Tápiógyörgye, 2013. április 29.

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varró István
polgármester

Varró István polgármester
Pest Megyei Kormányhivatal
Valamennyi képviselő helyben.
Dr. Papp Antal jegyző
Alurad, Radiátor Invest Kft. 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 24.
Irattár

