
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésén hozott határozatai 

 

 

140/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 24-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  
1.) Előterjesztések   
   
   
141/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari területet és a 0124/1. hrsz. alatti 
területet nem kívánja értékesíteni a beruházásra alapítandó projektcég részére 
fotovoltaikus erőművek megvalósításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
   
   
142/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari területen támogatja 
fotovoltaikus erőművek megvalósítását. 
 
A területet ebből a célból bérbe adni szándékozik az MVM Hungarowing Szélerőmű 
Üzemeltető Kft. részére.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 
azzal a feltétellel, hogy a nyilatkozat szövegébe kerüljön az alábbi megfogalmazásra: 
 
Az MVM Hungarowind Kft. bérleti szerződés iránti kérelmet nyújtott be az Önkor-
mányzathoz az ingatlan vonatkozásában, melyről a döntésre jogosult képviselő-testület a 
2017. április 27-én tartandó ülésén hoz határozatot. Jelen tulajdonosi nyilatkozat a dön-
tést követően a bérleti szerződés megkötésével válik érvényessé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
143/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
019/2 hrsz. alatti területen támogatja fotovoltaikus erőművek megvalósítását. 
 
A területet ebből a célból bérbe adni szándékozik az MVM Hungarowing Szélerőmű 
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Üzemeltető Kft. részére.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 
azzal a feltétellel, hogy a nyilatkozat szövegébe kerüljön az alábbi megfogalmazásra: 
 
Az MVM Hungarowind Kft. bérleti szerződés iránti kérelmet nyújtott be az Önkor-
mányzathoz az ingatlan vonatkozásában, melyről a döntésre jogosult képviselő-testület a 
2017. április 27-én tartandó ülésén hoz határozatot. Jelen tulajdonosi nyilatkozat a dön-
tést követően a bérleti szerződés megkötésével válik érvényessé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
   
144/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
2401/2 hrsz. alatti Tárház melletti területen támogatja fotovoltaikus erőművek megvaló-
sítását. 
 
A területet ebből a célból bérbe adni szándékozik az MVM Hungarowing Szélerőmű 
Üzemeltető Kft. részére.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 
azzal a feltétellel, hogy a nyilatkozat szövegébe kerüljön az alábbi megfogalmazásra: 
 
Az MVM Hungarowind Kft. bérleti szerződés iránti kérelmet nyújtott be az Önkor-
mányzathoz az ingatlan vonatkozásában, melyről a döntésre jogosult képviselő-testület a 
2017. április 27-én tartandó ülésén hoz határozatot. Jelen tulajdonosi nyilatkozat a dön-
tést követően a bérleti szerződés megkötésével válik érvényessé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
145/2017. (IV. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési szán-
dékát fejezi ki a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba 
Gyulai út 1.) (a továbbiakban: BMVA) abban, hogy az együttműködés keretében a 
BMVA stratégiai pályázatot nyújt be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 
keretében. A pályázat címe „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the 
Romanian - Hungarian border area". 
 
A pályázat keretében Mezőkovácsházán a Szeghalom, Vésztő, Gyula összekötő út - Al-
kotmány utca kereszteződésében körforgalom, míg a Béke utcában az út szélesítés, kor-
szerűsítés tervezése valósulna meg. 
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A Képviselő-testület a pályázat önerejére és előkészítésére 532.500.- Ft-ot biztosít a fej-
lesztési célú tartalék terhére. 
Nyertes pályázat esetén a pályázat önerejének biztosítására 532.500.-Ft-ot különít el a 
2018. évi költségvetésben. 
 
Az együttműködést kinyilvánító szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert.  
 
Határidő: aláírásra és megküldésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 


