SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott, Szegvári Ernıné, Kiszombor Nagyközség törvényes képviseletében eljárva, az Alerion
Hungária Energetikai Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17., cg.: 01-09-938508, képv.: Csók Levente
ügyvezetı) kérelmezı megkeresésére az alábbi szándéknyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatja a megújuló energiaforrások,
így a szélenergia felhasználására vonatkozó törekvéseket, melyre való tekintettel vállalom, hogy a
kérelmezı megkeresésének megfelelıen a következı Képviselı Testületi ülésen az alábbi napirendi
pontokat terjesztem elı és képviselem döntéshozatal céljából:

1. Az illetékségi területen belüli szélerımő park létesítésének elvi jóváhagyása.
2. Engedély a helyi településrendezési tervmódosításához szélerımő park létesítése céljából.
3. Felhatalmazás a településrendezési tervmódosításához szükséges háromoldalú szerzıdés
megkötésére, a kérelmezı költségviselése mellett.
4. Felhatalmazás

kérelmezı

részére

a

településrendezési

tervmódosítás

elıkészítését

megelızı, annak ideje alatti elızetes mérések elvégzéséhez.

Jelen szándéknyilatkozatot a kérelmezı részére az egyeztetési tárgyalásokra való felkészüléshez, a
háromoldalú szerzıdés tartalmának tisztázásához, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz és a
szükséges mérések megkezdése érdekében adtam ki, azzal a tájékoztatással, hogy a fent
megfogalmazott döntések a Képviselı Testületi kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A háromoldalú szerzıdés tartalmával összefüggésben az alábbi alapelvek kerülnek rögzítésre:

-

a fent meghatározott pontok megszavazásával, végrehajtásával és az eljárási cselekmények
határidıt megelızı befejezésével Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatja a
beruházást,

-

a kérelmezı vállalja, hogy a beruházás megközelítéséhez és gerinchálózatba kapcsoláshoz
szükséges közutakat a saját költségén, szükséges mértékben és módon megerısíti (földutak
murvásítása, stb.),

-

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ingyenesen lehelıséget és jogot biztosít arra, hogy a
beruházáshoz szükséges mértékben a település kezelésében lévı közutakat a kérelmezı
igénybe vegye, azokat saját költségén megbontsa, vagy azok állagát javítsa, továbbá azokba
a mindenkori szabványban írtaknak és terveknek megfelelıen vezetékeket helyezzen el,
azokra a kérelmezı külön térítés nélkül szolgalmi jogot szerezzen,

-

felek egymás részére mind az engedélyezéshez, mind pedig a kivitelezéshez szükséges
nyilatkozatokat, engedélyeket és hozzájárulásokat kellı idıben, a másik fél eljárási
határidejére is figyelemmel megadják.

Kiszombor, 2010. december 2.
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