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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 27-én tartandó ülésére
Tárgy: Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A Saphire Sustainable Development Zrt. (Budapest, Váci út 22-24.) az önkormányzat
közigazgatási területén lévő 0200/3 helyrajzi számú földterületen tervezett naperőmű-park
kapcsán hozzájárulást kért, hogy az esetlegesen létesítendő kiserőmű villamos hálózati
csatlakozás lehetőségét saját költségén felmérje és előkészítse, valamint az illetékes Hálózati
Engedélyesnél (DÉMÁSZ Zrt.) ez ügyben eljárjon.
A Képviselő-testület ezen hozzájárulását a 47/2015. (04.08.) határozatával megadta.
Tinódi Orsolya, a cég képviselője 2015. május 15-én arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a
DÉMÁSZ Zrt. 1 MW teljesítményt tudna rátáplálni a hálózatra a terület mellett húzódó 20
kV-os vonalra.
A projektfejlesztés további lépéseként a Saphire Sustainable Development Zrt. megvásárolná
a naperőmű-parkhoz szükséges 2,7 hektáros területet, ezért kéri a Képviselő-testület
hozzájárulását a terület eladásához.
A terület értékbecslése folyamatban van, erre tekintettel a szerződés-tervezet megtárgyalására
csak az értékbecslés után kerülhet sor, most csak az előzetes elvi értékesítési szándék
kinyilvánítására kerülhet sor.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § -a
értelmében a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és
döntésüket meghozni.
HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított
jogkörében eljárva kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint a tulajdonában álló,
Csanádpalota 0200/3 helyrajzi számú területet értékesíteni kívánja Saphire
Sustainable Development Zrt.-nek naperőmű-park létesítése céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a terület
értékbecsléséről, a szerződés-tervezet előkészítéséről, majd annak elkészülte után a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője
2.) Saphire Sustainable Development Zrt. (Budapest Váci út 22-24)
3.) Irattár

Csanádpalota, 2015. május 20.
Az előterjesztést készítette: Horváth Martin műszaki ügyintéző
Az előterjesztést látta: dr Barna Angéla jegyző

Kovács Sándor
polgármester

