A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 94/2018.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2018. június 5. napján,
10,00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a napelemparkok létesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester
Készítette:

Antal Zsolt polgármester
Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----------Tárgyalja: ------

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1801-10/2016.
(VI.17.) számú határozatával a Sz+C Stúdió Kft.-nek, a 126/2016. (VI.29.) számú határozatával
az Sz-Familia Kft-nek a Decs nagyközség közigazgatási területén lévő 0299/14 és 0299/12
hrsz-ú területeket napelempark létesítése céljából bérbe adta. Az említett Kft-k a GINOP8.4..1/B-16 azonosító jelű hitelprogram hitelfinanszírozási keretére sikeresen pályáztak. A
sikeres pályázatnak köszönhetően várhatóan 2018. októberében a két napelempark megépítésre
kerül.
A két napelempark teljesítménye külön-külön 499 kW/A.
Decs Nagyközség Önkormányzata a bérleti szerződésekben foglaltak szerint a napelempark
üzembehelyezése időpontját követően bérleti díjra jogosult. A két Kft. tekintetében mellékelem
a Közjegyzői Okiratokat, melyek részletesen tartalmazzák a finanszírozás feltételei és összegét,
a bank az adó és a zálogkötelezett jogait és kötelezettségeit.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok
elfogadására.

1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
0299/12 hrsz-on napelempark létesítése
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 0299/12. hrsz-ú ingatlan
tekintetében támogatja, hogy az SZ-Familia Kft. 499 kW/A teljesítményű
napelemparkot létesítsen, továbbá tudomásul veszi a létesítéshez szükséges
Közjegyzői Okiratban foglaltakat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Skoda Ferenc jegyző és
Antal Zsolt polgármester
Határozatról értesül: Sz-Familia Kft.
polg. hiv. pü.-i oszt, helyben
irattár

2. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
0299/14 hrsz-on napelempark létesítése
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 0299/12. hrsz-ú ingatlan
tekintetében támogatja, hogy az SZ+C Stúdió Kft. 499 kW/A teljesítményű
napelemparkot létesítsen, továbbá tudomásul veszi a létesítéshez szükséges
Közjegyzői Okiratban foglaltakat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Skoda Ferenc jegyző és
Antal Zsolt polgármester
Határozatról értesül: Sz+C Stúdió Kft.
polg. hiv. pü.-i oszt, helyben
irattár

