EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Fejlesztési hitel felvételéről
Zárt ülés:
1. A 677/A/2 hrsz-ú, Edelény, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti lakás
értékesítéséről

E d e l é n y, 2013. november 28.

Vártás József
jegyző

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november
28-án 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, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné Zsigrai Erika
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő,
Igazoltan távol: Baricska Jánosné, Lázár István, Virág Tamás képviselők,
Vattay Béla alpolgármester
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./ Fejlesztési hitel felvételéről
Előadó: polgármester
2./ A 677/A/2 hrsz-ú, Edelény, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti lakás
értékesítéséről
Előadó: polgármester
Javasolja a 2./ napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt
ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a módosítással együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjainak
elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 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
219/2013.(XI.28.) 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./ Fejlesztési hitel felvételéről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ A 677/A/2 hrsz-ú, Edelény, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti
lakás értékesítéséről
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Fejlesztési hitel felvételéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 229./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Edelényben különböző beruházások
zajlanak, többek között a városközpont funkcióbővítő beruházása, melyhez
szükséges némi önerő, ezen kívül az önkormányzatnak kötelezettsége a
kezelésében lévő utak karbantartása. A közmeghallgatáson is megfogalmazódott,
hogy a tél beállta előtt szükséges lenne a kátyúzásokat elvégezni, továbbá ebből a
hitelből kerülne felújításra a Tóth Árpád utca azon szakasza, amelyet a pályázatba
nem tudtak beépíteni annak idején, valamint a 27-es főút és a Takarékszövetkezet
közötti rövid szakasz.
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 6 igen, 0 nem szavazattal, 1tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2013.(XI.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Fejlesztési hitel felvételéről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
fejlesztési hitel felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte az önkormányzat
tulajdonában álló, belterületi közutak állapotáról szóló felmérés
tartalmát, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CVXXXIX törvény 13.§ 2. pontjában rögzített kötelező feladat
ellátása érdekében fejlesztési célú hitelt kíván felvenni 10 mFt
értékben.
2. Képviselő-testület - az 1. pontban foglaltakon túl - Európai Uniós
forrásból származó támogatás önerejének finanszírozása jogcímen,
az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázat megvalósításához 30
mFt hitelt kíván felvenni.
3. Az 1. pontban szereplő fejlesztési, és a 2. pontban szereplő önerő
finanszírozási hitel felvételével kapcsolatban közbeszerzési eljárás
lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
120. § k) pontja, míg a Kormány előzetes hozzájárulásának
kérésére a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés d) pontja alapján nincs szükség.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
szereplő fejlesztési hitel felvétele érdekében – a beérkezett
ajánlatok alapján – kezdeményezzen tárgyalásokat a Szendrő és
Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézettel.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban
szereplő önerő finanszírozási hitel felvétele érdekében – a
beérkezett ajánlatok alapján – kezdeményezzen tárgyalásokat a
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézettel.
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
hitelszerződés előkészítési szakaszában az 1. és 2. pontban
szereplő hitelfelvételhez ingatlanfedezetként az alábbi, az
önkormányzat üzleti vagyonát képező per-, teher és igénymentes
ingatlanokat jelölje meg értékbecslésre a hitelintézet felé:
a) 3780 Edelény, Borsodi út 4. földszint. – megnevezés: iroda,
277 m2., hrsz: 1174/12/A/19
b) 3780 Edelény, Borsodi út 4. földszint. – megnevezés: iroda,
36 m2., hrsz: 1174/12/A/20
c) 3780 Edelény, Borsodi út 4. földszint. – megnevezés:
raktár, 64 m2., hrsz: 1174/12/A/21
d) 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint. – megnevezés:
cipőbolt, 129 m2., hrsz: 1169/A/33.
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7. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hogy a belterület
utak felújítására vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, és a
Képviselő-testület külön határozatával jóváhagyandó hitelszerződés
alapján folyósított kölcsön erejéig kötelezettséget vállaljon a
fejlesztések elvégzésére.
Határidő: 2013. december 31., illetve 2014. április 30.
Felelős: polgármester
Értesül: pénzügyi osztály, titkárság

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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