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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. december 5. napján a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

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

                                                  
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 

keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról 
 
2. A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 

 
 
 
   E d e l é n y, 2018. december 5. 

 
 
 
 
                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 5-én 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Káli Richárd, 

Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, 
Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
162./ és 163./ Napirendi pontnál 
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról 
 
- A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 

 
      Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
      Kft. ügyvezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a jelenleg 11 fős 
testületből 9 fő jelen van.  
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról 

 
2. A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 
 

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
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1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű 

adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról 
 

2. A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2018.(XII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül 

lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez 
történő tulajdonosi hozzájárulásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven 
belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő 
tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tulajdonában 
álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
Kft.) adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás 
iránti kérelmét. 
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2. Képviselő-testület – a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1) bekezdésére 
figyelemmel – hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. naptári éven belül 
(2019. év) lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet – 
folyószámla hitelkeret szerződést – kössön, legfeljebb 15 millió 
forint keretösszeg erejéig. 

 
3. Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hitel fedezetét a Kft.-

be 2017.08.28-án apportált ingatlanok legyenek, továbbá a 
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés d) pontja alapján 
az Önkormányzat kezességet vállaljon a hitelügyletben. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó dokumentumok 
teljes körű aláírására. 

 
Határidő:  2019.01.10. 
Felelős:  ügyvezető, polgármester 
Értesül:  Kft., ügyvezető 

  
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-nek egy évvel ezelőtt 4 millió visszatérítendő működési támogatást biztosított. 
Ügyvezető úr kérte a működési támogatás visszafizetésének meghosszabbítását egy 
évvel. A visszafizetés továbbra is fennáll, és remélhetőleg jövőre nem kell halasztást 
kérnie. 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő   
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
139/2018.(XII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  A 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 151/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére 
151/2017.(XII.14.) határozatával nyújtott 4.000.000 forint 
visszatérítendő működési támogatás visszafizetésének 
határidejét 2018. december 31. napjáról 2019. december 31. 
napjára módosítja. 

 
2. A 151/2017.(XII.14.) határozatban szereplő „2018. december 

31.” szövegrészek helyére a „2019. december 31.” szöveg 
lép. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási megállapodás módosítására. 
 

Határidő: 2019.12.31. 
               Felelős: ügyvezető, polgármester 
               Értesül: Kft., ügyvezető 
  
 
 
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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