
SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., képviseletében 

eljár: Lőrincz György polgármester) a továbbiakban: „Önkormányzat” a RENERWIND 

Energetikai Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 2. cg: 08-09-029193, képv: Litresits 

Imre ügyvezető) a továbbiakban „Beruházó” képviselőivel folytatott egyeztetések 

eredményeként, az Önkormányzat területén a Beruházó által létesítendő szélerőműpark 

megépítése és üzemeltetése tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszi: 

1) Az Önkormányzat támogatja a területén a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 

által meghatározott településrendezési és területfelhasználási szabályok figyelembevételével 

szélerőművek, illetve szélerőműpark építését és működtetését a Beruházó által. 

2) Az Önkormányzat tisztában van azon jelen szándéknyilatkozat kiadásakor fennálló 

szabályozási korlátozásokkal - beleértve a vonatkozó jogszabályokon túl a Magyar Energetikai 

és Közmű-Szabályozási Hivatal szélerőművekkel kapcsolatos gyakorlatát és az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Nemzeti Energia- és Klímatervét -, melyek Magyarország területén 

a jelenleg működő szélerőműveken túl újak létesítését nem preferálják. Támogat azonban az 

Önkormányzat minden olyan törekvést, amely lehetővé teheti a Mosoni-Duna és a Fertő-

Hanság észak-nyugati szélfolyosójában szélenergia termelését magánbefektetői forrásokból 

történő finanszírozással, akár az országos szabályozástól eltérő módon, esetleges kivétel 

jelleggel. 

3) Az Önkormányzat rögzíti, hogy a fentiekre tekintettel a Beruházó által tervezett, személyes 

egyeztetéseik alkalmával meghatározott számú, elhelyezkedésű és teljesítményű 

szélerőműpark létesítése és működtetése kapcsán együtt kíván működni a Beruházóval. Az 

Önkormányzat és a Beruházó az együttműködés részleteit egy külön megállapodásban fogja 

szabályozni, mely kölcsönösen garantálni fogja azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek 

mind az Önkormányzat mind a Beruházó számára elfogadhatóak. 

4) Az Önkormányzat a Beruházóval való határozott együttműködési szándéka kinyilvánítása 

mellett fenntartja azon jogát, hogy amennyiben más piaci szereplő ugyanazon vagy hasonló 

beruházási tervvel, viszont lényegesen jobb kondíciókkal kínálja együttműködését, akkor vele 

állapodjon meg. Kötelezettséget vállal viszont az Önkormányzat arra, hogy amennyiben 

bizonyíthatóan – meghatározó részben vagy teljes egészében - a Beruházó, illetve az általa 

megbízott szakértők szakmai lobbitevékenységének eredményeként hárulnak el a beruházással 

kapcsolatos jelen Nyilatkozat 2. pontjában említett akadályok, akkor a területén 

kizárólagosságot biztosít a Beruházónak a tervezett szélerőművek megépítésére és 

üzemeltetésére. A Beruházónak biztosított kizárólagosság értelmében az Önkormányzat más 

piaci szereplővel azonos vagy hasonló szélerőmű projektre megállapodást nem köt, építési 

engedélyt nem ad ki, illetve ellenkező eljárása esetén a Beruházó költségeire és elmaradt 

hasznára vonatkozóan kártérítési kötelezettsége keletkezik. 

 

 

 



5) Az Önkormányzat lehetőséget biztosít ezen Nyilatkozatnak a Beruházó vagy 

meghatalmazottja által, a beruházás 2. pontban említett akadályainak elhárítása érdekében a 4. 

pontban említett lobbi tevékenység részeként való felhasználására. Az Önkormányzat vállalja, 

hogy a szükséges jogszabálymódosítások érdekében, további támogató írásbeli nyilatkozatot is 

kiad saját hatáskörben vagy a Beruházóval már együttműködési megállapodást kötött tizenegy 

önkormányzattal közösen. 

6) Az Önkormányzat támogatja, hogy a Beruházó a térség Országgyűlési Képviselőivel, az 

illetékes Minisztérium szakállamtitkárságával és minden további olyan személlyel és fórummal 

egyeztessen, akik megkeresése a szükséges szabályozási környezet létrejöttéhez bármely 

módon szükséges lehet. 

Jelen nyilatkozat a helyi képviselőtestület döntése alapján került kiadásra és visszavonásig 

érvényes. 

Jánossomorja, 2021. július …. 

 

Lőrincz György 

  polgármester 


