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I.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú,
Csokonai út 3. szám alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

35/2008. (III. 14.) Kgy.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése rögzíti, hogy a Salgótarján belterület 6088
hrsz-ú Csokonai út 3. szám alatti, telephely megnevezéső, 8733 m2 területő ingatlant a
136/2007. (XII.19.) Kgy. határozata (továbbiakban: kijelölı határozat) 1. pontjában
elidegenítésre kijelölte.
2. A közgyőlés a kijelölı határozat 2. pontjában meghatározott pályázati eljárás elbírálásáról
a 2008. február 26-ai ülésén született döntés alapján nem hozott határozatot, ezért a 2008.
január 3-án közzétett pályázat eredménytelennek minısül.
3. A közgyőlés az 1. pont szerint kijelölt ingatlan értékesítésére ismételten nyilvános
pályázatot ír ki.
A nyilvános pályázat és az értékesítés feltételeit a következıkben határozza meg:
a) a pályázat közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban és az
interneten;
b) a pályázat közzétételének határideje: 2008. 03. 20.;
c) az ingatlan eladási ára mentes az áfa alól;
d) figyelemfelhívás az ingatlanon fennálló használati, szolgalmi és elıvásárlási
jogra;
e) az értékesítés feltétele pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati
ár 30 %-ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése;
f) ajánlati kötöttség: 90 nap;
g) pályázat érvényességének feltételei:
− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatait tartalmazó
dokumentumok közjegyzı által hitelesített másolatainak becsatolása,
− az ajánlati ár számszerősítése
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja
nincs,
− a pályázat benyújtására nyitva álló határidıben 8 000 000 Ft összegő
ajánlati biztosíték megfizetése és annak igazolása;
h) a pályázat benyújtásának határideje: 2008. 04. 03. 10,00 óra, amely idıpontban
közjegyzı jelenlétében kerülnek bontásra az ajánlatok;
i) jogfenntartás az érvényes pályázatot benyújtók körében versenytárgyalás
szervezése;
j) pályázat elbírálása leghamarabb a közgyőlés áprilisi ülésén;
k) jogfenntartás a pályázat – indoklás nélkül történı – eredménytelenné
minısítésére.
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A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati felhívás, a részletes kiírás
elkészítésére, közzétételére, az ajánlatok bontásának, valamint értékelésének
megszervezésére, továbbá gondoskodjon a pályázat elbírálásáról szóló javaslat testület elé
terjesztésérıl.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. március 14.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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36/2008. (III. 14.) Kgy.

Tárgy: Salgótarján belterület 4119 hrsz-ú,
Rákóczi u. 36. szám alatti ingatlanon
vezetékszolgalmi jog alapítása

HATÁROZATA
A közgyőlés a Salgótarján belterület 4119 hrsz-ú, Rákóczi u. 36. szám alatti ingatlanon
hozzájárulását adja, hogy a Perkons Tarján Kft 20 KV-os elektromos vezetéket létesítsen. A
vezeték megvalósításával keletkezı, ingatlant terhelı vezetékszolgalmi jog értékét egyszer
megfizetendı, 400.000 Ft összegben elfogadja.
A testület felkéri elnökét a létesítéshez történı hozzájárulás kiadására, a szolgalmi jog
alapításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, egyben felhatalmazza a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2008. április 15.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. március 14.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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