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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Solar Energy Systems Kft. számára a képviselő-testület 163/2010. (XII.16.) számú 
határozatával munkahely-teremtési támogatást nyújtott, amelyet a beruházás befejezésének 
időpontjára tekintettel a társaság kérelmére több alkalommal módosított.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 31/2013. (II.21.) KTH 2. pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a támogatási szerződés 3.), 6.b) és 7. pontja a beruházás 
befejezésének határideje ismét módosult 2013. november 15. napjára. (A módosított 
támogatási szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) 
 
Bernhardt Imre a társaság ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, amelyben a 
képviselő-testület hozzájárulását kéri a jelenleg még városunk tulajdonában álló, de a 
beruházás helyszínéül szolgáló 2413/55 hrsz-ú ingatlan hitelfedezetként történő felajánlása 
érdekében (előterjesztés 2. számú melléklete). 
 
A társaság által végzett beruházás jelenleg 80%-os készültségi fokban áll. A megítélt, de még 
ki nem utalt támogatás összege kb. 190 millió forint. A korábbi támogatási összegek késői 
kifizetésére tekintettel elakadtak a kivitelezési munkálatok, amelynek befejezéséhez kb. 60 
millió forint szükséges. A hiányzó összeget a társaság banki hitelből igyekszik fedezni, 
amelynek ingatlan biztosítéka a társaság tulajdonában álló, eddig felépített objektum és a 
helyszínéül szolgáló, jelenleg még önkormányzati telek lenne. Az ügyvezető szóbeli 
tájékoztatása szerint a hitelt maximálisan fedezi a társaság részére megítélt, de a MAG Zrt. 
által még nem folyósított 190 millió forint, ugyanakkor a bankok ragaszkodnak 
ingatlanfedezethez is. A cég jelenleg az OTP Bank Nyrt-vel, az MKB Bank Zrt-vel és a 
Gránit Bank Zrt-vel folytat hiteltárgyalásokat. 
Az ügyvezető kérelmében foglaltak szerint a még hiányzó forrás előteremtését követően az 
épület befejezése 45 napon belül megtörténhet, így a használatba vételi engedély 
beszerzésének nem lesz akadálya. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a telekre emelt 
objektum eddigi bekerülési költsége kb. 200 millió forint. 
A társaság a hitelbiztosíték fejében havi 100-150 eFt nagyságrendű fedezetbiztosítási díj 
fizetésére hajlandó. 
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a módosítással érintett szerződés 7.) 
pontja szerint, ha a társaság a beruházást megkezdi, de azt 2013. november 15-ig nem fejezi 
be, úgy – amennyiben a beruházási érték (ráépítés, közművesítés) meghaladja a földterület 
forgalmi értékét – Kedvezményezett köteles az ingatlant megvásárolni a Felek által jelen 
szerződésben meghatározott, referenciarátával növelt forgalmi értéken legkésőbb 2013. 
december 15-ig. Ha a beruházási érték az ingatlan forgalmi értékét nem haladja meg, úgy 
Kedvezményezett jelen szerződés hatálybalépésétől 2013. november 15-ig számított 
időszakon belül érvényes referenciarátáknak, mint kamatlábnak az ingatlan forgalmi értékére 
vetítésével számított kamatok összegének megfizetésére köteles, ezzel egyidejűleg Támogató 
kizárólag a közművesítés bekerülési költségét téríti meg Kedvezményezett részére. Az 
ingatlan Kedvezményezett által megvalósított közművesítésén kívüli, eredeti állapot 
visszaállításával kapcsolatban felmerülő kiadások Kedvezményezettet terhelik. 
A szerződés 7. pontjának utolsó bekezdésében foglaltak szerint a telek becsült forgalmi értéke 
18.400 eFt+áfa, azaz bruttó 23.000 eFt. 
 
Az épített objektum bekerülési értéke 200 millió forint, de forgalmi értéke is meghaladja a 
telek becsült forgalmi értékét. Ezért a támogatási szerződés alapján a társaság köteles a telket 



legkésőbb a használatba vételi engedély megszerzését követő egy hónapon belül 
megvásárolni a szerződésben fogalt referenciarátával terhelten. 
 
Mivel önkormányzatunknak alapvető célja, hogy a tervezett beruházás és a komlói 80 fős 
foglalkoztatás megvalósuljon, és az eddigi beruházás meghaladja az ingatlan értékét, 
javaslom, hogy biztosítékok kikötése mellett a Tisztelt Képviselő-testület hitelfedezeti 
biztosítékként ajánlja fel a komlói 2413/55 hrsz-ú ingatlant.  
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a hitelt nyújtó pénzintézet javára legfeljebb 60 
millió forint és járulékai erejéig járuljon hozzá a jelzálogjog bejegyzéséhez. A jelzálogjog 
bejegyzéséhez történő hozzájáruló nyilatkozat aláírásának feltételeként az alábbiakat 
javaslom: 

- A társaság szerződés bemutatásával igazolja, hogy a MAG Zrt-vel kötött támogatási 
szerződésében foglalt befejezés határideje 2013. november 15. napja vagy annál 
későbbi időpont, 

- okirattal igazolja, hogy a megítélt, de még ki nem utalt támogatási összeg meghaladja 
a támogatás előfinanszírozásához felveendő hitel összegét, 

- okirattal igazolja, hogy a pályázati támogatás előfinanszírozáshoz felvett hitelt nyújtó 
pénzintézet követelését közvetlenül kielégítheti a folyósítandó támogatási összegből és  

- a társaság önkormányzatunkkal kötendő szerződéses jogviszony keretében legalább 
havi 100-150 eFt nagyságrendű fedezet biztosítéki díj fizetését vállalja. 

 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a Solar 
Energy Systems Kft. kérelméről, és utólagosan hagyja jóvá az 1. számú mellékletben 
olvasható, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződést. (A 
módosítással érintett részek vastagon, dőlten és aláhúzással szedettek.) 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Solar Energy Systems Kft. támogatására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a 31/2013. (II.21.) sz. határozatának 2. pontjában foglaltakat 
megerősíti, egyúttal annak alapján utólagosan jóváhagyja a Solar Energy Systems 
Kft.-vel (székhelye: 1051 Bp., Szent István tér 11. B épület., cégjegyzékszáma: Cg. 
01-09-950727, adószáma: 14462052-2-42, képviseli: Bernhardt Imre ügyvezető) az 1. 
számú melléklet szerint módosított támogatási szerződést. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a komlói 2413/55 hrsz-ú ingatlan az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll és üzleti vagyoni körébe tartozik.  
A képviselő-testület a komlói 2413/55 hrsz-ú ingatlant hitelfedezeti biztosítékként 
felajánlja a Solar Energy Systems Kft. GOP-2.12-08/D-2008-0095 kódszámú pályázati 
támogatásának előfinanszírozási hiteléhez. A képviselő-testület legfeljebb 60 millió 
forint és járulékai erejéig hozzájárul, hogy az ingatlanon a hitelt nyújtó pénzintézet 
javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 



 
A jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájáruló nyilatkozat aláírásának feltétele, hogy 

 
- a társaság szerződés bemutatásával igazolja, hogy a MAG Zrt-vel kötött 

támogatási szerződésében foglalt befejezés határideje 2013. november 15. 
napja vagy annál későbbi időpont, 

- okirattal igazolja, hogy a megítélt, de még ki nem utalt támogatási összeg 
meghaladja a támogatás előfinanszírozásához felveendő hitel összegét, 

- okirattal igazolja, hogy a pályázati támogatás előfinanszírozáshoz felvett hitelt 
nyújtó pénzintézet követelését közvetlenül kielégítheti a folyósítandó 
támogatási összegből és  

- a társaság önkormányzatunkkal kötendő szerződéses jogviszony keretében 
legalább havi 100-150 eFt nagyságrendű fedezet biztosítéki díj fizetését 
vállalja. 

 
Utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog 
alapításához és bejegyzéséhez szükséges, valamint a fedezetbiztosítéki díjjal kapcsolatos 
valamennyi nyilatkozat megtételére és dokumentum aláírására.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  

  
   
 
Komló, 2013. augusztus 27. 
 
 
           Polics József 
                      polgármester 
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