
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
25/2018.(II.15.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére kiadott tulajdonosi hozzájárulás az NFA-2017-2-
KKV kódszámú pályázat benyújtásához 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja 
Tatár László polgármester úr által a Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére kiadott 
tulajdonosi hozzájárulás az NFA-2017-2-KKV kódszámú pályázathoz. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Mr. Klíma 0 Energy Kft. képviselője 

Kmft. 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
     Magyar Lászlóné sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2018. február 16. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
  



Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
 
 
Alulírott Tatár László Polgármester, mint Fegyvernek Város Önkormányzatának (5231 
Fegyvernek,Szent Erzsébet út 171, adószám; 15736534-2-16) hivatalos képviselője, ezúton az 
alábbi hozzájáruló nyilatkozatot teszem, a Mr. Klíma 0 Energy Kft. által benyújtásra kerülő, 
NFA-2017-2-KKV kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó, a  pályázathoz kapcsolódó, és 
1 számú mellékletben részletezett munkahelyteremtő eszköz és IT fejlesztésekhez;  

- tulajdonosként hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázó az alábbi ingatlanon a tervezett 
fejlesztéseket végrehajtsa; 

- 5231 Fegyvernek, HRSZ: 1539/46 
 

- Tulajdonosként hozzájárulok, a pályázat végrehajtásához és a megvalósuló 
fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban is rendelkezésére áll. 
 

Kelt: 2018.02.07. 
 

…………………………………………………… 
Tatár László 
Polgármester 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Tanúk: 
 

Név:…………………………………… 
 

Név: …………………………………… 
 

Lakcím: ………………………………. 
 
………………………………………... 

   Lakcím: ……………………………….. 
 
   ………………………………………… 
 

Alírás: ………………………………           Aláírás: ……………………………….. 

   
 
 
 
 

1. melléklet  

Megnevezés 

ipari porszívó 

excenteres csiszológép 

sarokcsiszoló 

ütvefúró 



asztali fúróállvány 

kettős köszörű állványzattal 

szablyafűrész 

fúró-csavarozó 

csőfogó 250mm 

csőfogó 350mm 

szerszámkocsi  

nagy teljesítményű kompresszor 

satupad 3 fiókos  

csomagolóasztal állítható magasságú 

csúszóasztal 2000x600 állítható magasságú 

mérleges raklapemelő 2t 

hidraulikus kézi emelő 1T  1600mm-ig 

raklapemelő 2,5T 

görgőpálya lábazat állítható magasságú 

összeépíthető görgőpálya 2000x500mm  

huzalhegesztőgép 

satu 150mm üllővel 

vonóorsós esztergagép 

raklaptároló állvány 3810x1300mm 

Fokozatmentesen állítható sebességű 
szállítószalag 3000x800mm állítható 
magassággal 

vonalkódolvasó szoftver + 2 leolvasó egység 
Egyéb IT eszközök 
 


