EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ GZT-821 forgalmi rendszámú tehergépjármű értékesítésre történő ismételt
meghirdetéséről
2./ IGB-478 forgalmi rendszámú Ford Transzit típusú gépjármű értékesítésre
történő ismételt meghirdetéséről
Zárt ülés:
1./ Az Edelény, Tóth Árpád út 2. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási
joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
2./ Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ingatlan felújítására bérbeszámítási jog
engedélyezéséről

E d e l é n y, 2012. november 6.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné
Sándor Ibolya, Vattay Béla
alpolgármester, Virág Tamás
képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője

Polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Napirend előtt polgármester arról adott tájékoztatást, hogy a Commenius Program
keretében megnyerték a következő fordulóra is a támogatást, amely 100 %-os
finanszírozású uniós támogatás. Ennek keretében az első kiutazásra a lengyel
nemzeti ünnep alkalmából november 8. és 12. között kerül sor, egy elég jelentős
létszámú delegációval. Természetesen a nemzeti ünnep mellett a szakmai
programoké a főszerep. A mostani látogatás témája az iskolákban a pedagógusok
részéről a tanulók, a gyermekek környezettudatos nevelése. Ez a program a
legközelebbi alkalommal úgy fog folytatódni, hogy az edelényi iskolák diákjai is ki
fognak utazni szép számban, és ugyanúgy Lengyelországból is várják majd a
diákokat.
Lengyelországban való tartózkodásának idejére a helyettesítésére felkéri Vattay
Béla alpolgármester urat.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 11
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

igen szavazattal
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2012.(XI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ GZT-821 forgalmi rendszámú tehergépjármű értékesítésre történő ismételt
meghirdetéséről
Előadó: polgármester

2./ IGB-478 forgalmi rendszámú Ford Transit típusú gépjármű értékesítésre
történő ismételt meghirdetéséről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Az Edelény, Tóth Árpád út 2. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási
joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
2./ Az Edelény, Tóth Árpád út 2. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási
joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
GZT-821 forgalmi rendszámú
meghirdetéséről
Előadó: polgármester

tehergépjármű

értékesítésre

történő

ismételt

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 247./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2012.(XI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

GZT-821
forgalmi
rendszámú
tehergépjármű
értékesítésre történő ismételt meghirdetése

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Volkswagen LT 35 2.5 SDI
típusú, GZT-821 forgalmi rendszámú tehergépjárművét
nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti.
A jármű értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az
Edelény Városi Televízióban és Edelény Város honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény
Város
Önkormányzata
nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Volkswagen
LT 35 2.5 SDI típusú, 1999-es évjáratú, 145.000 kilométert
futott, lejárt műszaki engedéllyel rendelkező tehergépjárművét.
A pályázaton bárki részt vehet, aki 24.900,-Ft (azaz:
forint)
licitálási
biztosítékot
huszonnégyezer-kilencszáz
legkésőbb 2012. november 19-én 9.00 óráig letétbe helyez a
Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a
vételárba beszámít. A jármű vételi jogát az nyeri el, aki vállalja
a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 249.000,-Ft
(azaz: kettőszáznegyvenkilencezer forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer
forint)
A jármű megtekintésének időpontja és helye:
2012. nov. 12 – 2012. nov. 16, Edelény, Borsodi
út 26.,a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel
történő egyeztetést követően.
Licittárgyalás időpontja:
2012. november 19. 10.00 óra
Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Edelény, István király u. 52.)

A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
A jármű értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Edelény, István király
útja 52.)
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A Képviselő-testület felhatalmazza
adásvételi szerződés aláírására.

a

polgármestert

az

Határidő: 2012. november 19. és 2012. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:
IGB-478 forgalmi rendszámú Ford Transit típusú gépjármű értékesítésre történő
ismételt meghirdetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 248./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2012.(XI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az IGB-478 frsz-ú, Ford Transit típusú gépjármű
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az IGB-478 frsz-ú, Ford Transit típusú gépjármű
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről, és a következő
döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Ford Transit Van 2.0 TD
típusú, IGB-478 forgalmi rendszámú tehergépjárművét
nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti 255.000,-Ft
vételárért.
A jármű értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi
Televízióban és Edelény Város honlapján:
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény
Város
Önkormányzata
nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Ford Transit
Van 2.0 TD típusú, 2002-es évjáratú, 206.000 kilométert futott,
lejárt műszaki engedéllyel rendelkező gépjárművét.
A pályázaton bárki részt vehet, aki 25.500,-Ft (azaz:
huszonötezerötszáz forint) licitálási biztosítékot legkésőbb
2012. november 19-én 9.00 óráig letétbe helyez a
Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a
vételárba beszámít. A jármű vételi jogát az nyeri el, aki vállalja
a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 255.000,-Ft
(azaz: kettőszázötvenötezer forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer
forint)
A jármű megtekintésének időpontja és helye:
2012. nov. 12 – 2012. nov. 16, Edelény, Borsodi
út 26.,a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel
történő egyeztetést követően.
Licittárgyalás időpontja:
2012. november 19. 10.30 óra
Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Edelény, István király u. 52.)

A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
A jármű értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Edelény, István király
útja 52.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 19. és 2012. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző
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Polgármester bejelenti, hogy vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor,
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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