
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 3-án  
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya:  Mohács-Víz Kft részére KEOP pályázathoz  

 fedezetfelajánlás 

 

Iktatószám:    9531/2014.                     Mell: 1 db 

 

A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 8. pont 

  

  

  

  

  

 

Meghívott:  
Mester Zoltán üzemmérnökség-vezető  Mohács-Víz Kft. Komlói Üzemmérnökség 

       7300 Komló, Kossuth u. 9. 

 

 

 

 

 

A határozatot kapják: 
Mester Zoltán üzemmérnökség-vezető  Mohács-Víz Kft. Komlói Üzemmérnökség 

       7300 Komló, Kossuth u. 9. 

 

 
 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Mohács-Víz Kft-től a mellékelt kérelem 

érkezett. 

A komlói telephely fejlesztéséhez kapcsolódó KEOP pályázat sikeres lebonyolítása érdekében 

javaslom, hogy az Önkormányzat biztosítsa a kért ingatlanfedezetet. 

Javaslom egyúttal, hogy fedezetként a komlói 2237/2 hrsz-ú, természetben a 7300 Komló, 

Ifjúság u. 37. szám alatt elhelyezkedő „általános iskola, udvar” megnevezésű volt dávidföldi 

iskola ingatlana kerüljön felajánlásra a támogatási összeg és annak járulékai erejéig. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi fedezet-felajánlásról szóló 

határozatot.  

 

Határozati  javaslat:  

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Mohács-Víz Kft. KEOP 

pályázatához kapcsolódó fedezet-felajánlásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület örömmel veszi tudomásul, hogy a Mohács-Víz Kft a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0457 jelű pályázat keretében 45.786.678,- Ft összegű 60 %-os 

támogatást nyert el a Komló, Kossuth L. u. 9. sz. alatti ingatlan épületenergetikai 

korszerűsítésére. 

 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló 

komlói 2237/2 hrsz-ú ingatlanra a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457 jelű pályázat 

biztosítékául 45.786.678,- Ft támogatási összeg és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön 

bejegyzésre. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében 

járjon el, minden szükséges intézkedést és nyilatkozatot tegyen meg. 

 

Határidő:  2014. október 5. 

Felelős:  Polics József 

 

Komló, 2014. szeptember 2. 

 

 

 

 

         Polics József 

         polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 
 
 
 
 
 


