
A Képviselő-testület 2017. május 12-i ülésén hozott határozatai 

 

   
184/2017. (V. 12.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 12-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések   
 
   
   
185/2017. (V. 12.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari területen legfeljebb 2 ha terüle-
ten és a 2401/2. hrsz. alatti ingatlanból megosztás után legfeljebb 2 ha nagyságú terüle-
ten támogatja fotovoltaikus erőművek megvalósítását. 
 
A területeket bérleti szerződés alapján használatba kívánja adni a  MVM Hungarowind 
Szélerőmű Üzemeltető Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) részére. 
A bérleti szerződést az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:  
 
1.) A bérleti díj összege a 10. évet követően kerüljön felülvizsgálatra és a gazdasági mu-
tatók függvényében legyen módosítható. 
  
2.) A szerződés időtartama feleljen meg a hatályos jogszabályoknak. 
 
A területekre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatok a bérleti szerződések mindkét fél ál-
tal történő aláírását követően lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályi feltételeknek és 
a mindkét fél érdekeinek megfelelő szerződést aláírja.  
 
Határidő: szerződés aláírására: mindkét fél általi elfogadást követően 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
186/2017. (V. 12.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2017. (IV. 27.) és 
167/2017. (IV. 27.) sz. kt. határozat végrehajtási határidejét 2017. augusztus 31-ig 
felfüggeszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
   
   



187/2017. (V. 12.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.2-16 kódszámú „Inkubátorhá-
zak fejlesztése” elnevezésű pályázat felhívásra. Az „Inkubátorház kialakítása 
Mezőkovácsházán” elnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 106.000.000  
Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészíté-
sével megbízza a legkedvezőbb árajánlatot tevő - Projektfelügyelet Kft-t (1163 Buda-
pest, Batsányi János u. 28-32.) - és az erről szóló megállapodás aláírására felhatalmazza 
a polgármestert. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 


