EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. november 14-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út korszerűsítéséhez

Zárt ülés:
1. Az Edelény, Borsodi út 2. és 4. szám alatti társasházak hitelrendezési
ügyéről

E d e l é n y, 2013. november 14.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november
14-én az Eelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király
útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély
Györgyi Katalin képviselők, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla alpolgármester
Igazoltan távol: Baricska Jánosné, Lázár István, Magyar Árpádné, Virág Tamás
képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály vezetője
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 7 fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út korszerűsítéséhez
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Az Edelény, Borsodi út 2. és 4. szám alatti társasházak hitelrendezési ügyéről
Előadó: polgármester
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt
és zárt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 7 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2013.(XI.14.) 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./ Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út korszerűsítéséhez
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Az Edelény, Borsodi út 2. és 4. szám alatti társasházak
hitelrendezési ügyéről
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út korszerűsítéséhez
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 225./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester az előterjesztéshez módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a
határozati javaslat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat egészüljön ki a 0107
helyrajzi számmal.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt - 7 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2013.(XI.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Tulajdonosi
hozzájárulás
korszerűsítéséhez

a

Császtai

út

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út
korszerűsítéséhez” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tulajdonosi hozzájárulás a Császtai út korszerűsítéséhez
kiadott „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot a határozat 1. melléklete
szerint – jóváhagyja.
Képviselő-testület
felhatalmazza
hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

a

polgármestert

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Melléklet a 216/2013.(XI.14.) önkormányzati határozathoz

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Edelény
külterület 0110, 0109, 0107 és a 0106 hrsz közút besorolású ingatlanokon az
Edelényi Térségfejlesztő Műhely (3780 Edelény, Napsugár u. 14. adószám:
19331681-1-05, képviselő: Loj Balázs elnök) a „Irány a természet” Császta-hegy és
Pitypalatty-völgy civil szervezeteinek együttműködése című Térségek közötti
együttműködés pályázata keretében a Császta-hegy megközelítéséhez az útépítés
beruházást megvalósítsa és a pályázatra vonatkozó fenntartási és üzemeltetési
kötelezettségeinek eleget tegyen.
Jelen hozzájárulás határozatlan időtartamra, de minimum 2020. december 31-ig szól.

Edelény, 2013. november 14.

Molnár Oszkár
polgármester
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Polgármester bejelenti, hogy az SZMSZ 20. § (1) bekezdése alapján a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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