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a./ Tárgysorozata 
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T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

 
1. Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés tervezetének jóváhagyásáról 

és kormányzati hozzájárulás megkéréséről 
 

 
 
 
 
 
 
   E d e l é n y, 2018. november 19. 

 
 
                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 19-

én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Fischer 

Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj 
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, 
Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és a jelenleg 11 fős testület 
teljes létszámmal jelen van.  
 
Ismertette az ülés napirendi pontját: 
 
„Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés tervezetének jóváhagyásáról és 
kormányzati hozzájárulás megkéréséről” 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
 
1./ Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés tervezetének jóváhagyásáról 

és kormányzati hozzájárulás megkéréséről” 
     Előadó: polgármester 
 
 
 
 
 
 



Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés tervezetének jóváhagyásáról és 
kormányzati hozzájárulás megkéréséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 153./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2018.(XI.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés 

tervezetének jóváhagyásáról és kormányzati hozzájárulás 
megkéréséről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsönszerződés tervezetének 
jóváhagyásáról és kormányzati hozzájárulás megkéréséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján Kormányzati hozzájárulás iránti 
kérelemmel fordul Magyarország Kormányához és kéri az alábbi – 
költségvetési rendeletében, illetve a 112/2018.(X.09.) 
határozatában részletezett - fejlesztési célok megvalósításához 
szükséges forrás biztosítását szolgáló kölcsön felvételéhez a 
Kormányzat hozzájárulását:  

Fejlesztési cél Kölcsön összege 
(millió forint) 

a) Edelény, Császta szőlőhegy ivóvízellátásának 
kiépítése 98 



b) Iparterület kialakítása (ingatlanok vásárlása, 
hatósági /termőföldből történő kivonás/ és egyéb 
díjak)  

57 

Összesen: 155 

2. Képviselő-testület a Korona Takarék Takarékszövetkezettel kötendő 
kölcsönszerződés tervezetét a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 
Kormányzati hozzájárulást követően a szerződést aláírja, és az 
időmúlásból eredő határidő módosításokat a szerződés-tervezetben 
módosítsa. 

3. Képviselő-testület visszavonhatatlanul kinyilatkozza, hogy 2019. 
március 31-ig költségvetési (pénzforgalmi) számlaszerződést köt a 
Korona Takarék Takarékszövetkezettel, és azt a hitel futamidejének 
végéig fenntartja. 

Határidő:  azonnal, illetve 2018.12.31. 
Felelős:     polgármester 
Értesül:  osztályok, MÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta. 



 
 

K.m.f. 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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