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HATÁROZAT
egy, Érendréd község magántulajdonában levő, 1, 3893 hektáros belterület koncesszióba adásának,
a tenderfüzetnek, a keretszerződésnek és az árverés procedúráját tartalmazó formanyomtatványcsomagnak a jóváhagyásáról.
Érendréd község Helyi Tanácsának, 2014. augusztus 29., rendes Közgyűlése:
Tekintettel Érendréd község polgármesterének előterjesztésére, határozattervezet jóváhagyásra vonatkozóan,
egy Érendréd község magántulajdonában levő 1, 3893 hektáros belterület koncesszióba adásának, a
tenderfüzetnek, a keretszerződésnek és a nyilvános árverés procedúráját tartalmazó formanyomtatványcsomagnak a jóváhagyásáról, valamint a polgármesteri hivatal szakosztályának és szakbizottságnak erre a
tervezetre vonatkozó jelentésére, valamint figyelembe véve a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215-ös
számú helyi közigazgatási törvény 123-as cikkelyének (1) és (2) bekezdései alattiakban foglaltakat, az 54/2006-os sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 12-es cikkelyének (3) bekezdése, és a 17., és 18. cikkelyek rendelkezéseit a
köztulajdonban levő javak koncessziós szerződéseiről, továbbá
az 54/2006-os sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazásának metodológiai normáit jóváhagyó 168/2007es számú Kormányhatározat 7. és 8. cikkelyeiben foglaltakat a köztulajdonban levő javak koncessziós
szerződéseiről,
az újraközölt, módosított és utólag kibővített 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkely
(1) bekezdés és a (2) bekezdés e) és a 115-ös cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján,

ELHATÁROZZA
1. cikkely Jóváhagyja az Érendréd község belterületén, a község magántulajdonát képező 100711-es
telekkönyvi számmal azonosított 1241/3-as számú, 1,3893 hektáros parcellának, nyilvános árverésen való
koncesszióba adását.
2. cikkley (1) Felhatalmazza Érendréd község polgármesterét, hogy minden törvényes és szükséges
intézkedést megtegyen a Helyi Tanács nevében, a koncesszióba adás procedúrájának teljesülése érdekében.
(2) A fenti, (1) bekezdés értelmében, felhatalmazza Érendréd község polgármesterét, hogy jóváhagyja a
pályázat kiértékelő bizottság összetételét, az árverés kihirdetését és az összes, szükséges dokumentációt a
koncesszióba adás procedúrájának teljes befejezésééig, és aláírja a koncessziós szerződést az érendrédi Helyi
Tanács nevében.

3. cikkely Jóváhagyja a koncessziós procedúra tenderfüzetét, a jelen határozathoz mellékelt 1. számú
függelék szerint.
4. cikkely Jóváhagyja a koncessziós keretszerződést a jelen határozathoz mellékelt 2. számú függelék
szerint.
5 cikkely Jóváhagyja az árverés procedúráját tartalmazó formanyomtatvány-csomagot a jelen
határozathoz mellékelt 3. számú függelék szerint.
6. cikkely Jelen határozatot közli a Prefektúra intézményével, és köztudomásra hozza a Polgármesteri
Hivatal értesítő tábláján, valamint Érendréd község honlapján.

Érendréd 2014, augusztus 29.
P.H
Aláírja Varga Attila
ülésvezető

Ellenjegyzi
Érendréd község jegyzője
Rendes Gheorghe

