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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2019. június 19-én 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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 

60/2019.(V.30.) határozat módosításáról 

 

 

 

E d e l é n y, 2019. június 19. 
 
 
 
 
               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 2019. június 19.  
napján a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) 
megtartott  rendkívüli nyílt ülésén  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Fischer Ferdinánd, Juhász 

Andor Józsefné, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar 
Árpádné, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Sztankóné 

Sándor Ibolya képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető  

 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Fazekas Jánosné ügykezelő 

  
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő 
jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 

 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 

60/2019.(V.30.) határozat módosításáról 

 

Molnár Oszkár polgármester a 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. 
 
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását szavazásra 
bocsátja a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 

60/2019.(V.30.) határozat módosításáról 
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1.Napirendi pont tárgya: 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 

60/2019.(V.30.) határozat módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 85./ sorszám alatt.) 

 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ez az 
előterjesztés önkormányzati fejlesztési pályázatról szól, - a Magyar Államkincstár 
néhány apróbb módosítást kért, amelyet most pótolnak. 
Ezek után, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2019.(VI.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás 

igényléséről szóló 60/2019.(V.30.) határozat módosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről 

szóló 60/2019.(V.30.) határozat módosításáról szóló előterjesztést és a 

következő döntést hozza: 

 

1.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 60/2019.(V.30.) határozat 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:  
„2) Képviselő-testület a pályázat tárgyát a következő ingatlanokban 

határozza meg: Virág út (hrsz.: 1731/2), Mátyás király út (hrsz.: 

175/3), Déryné út (hrsz.: 1484) és Csalogány utca (hrsz.: 

1461/14; 1485/11).” 
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2.) Képviselő-testülete a 60/2019.(V.30.) határozat 4. pontját az alábbiak 
szerint módosítja, és egészíti ki: 
„4) A pályázat teljes költségvetését bruttó 18.154.523,- Ft 

összegre módosítja. A pályázati felhívás alapján a támogatás maximális 

intenzitása 85%.  

 

Út megnevezése 
Eredeti összeg 

(bruttó forint) 

Módosított 

összeg (bruttó 

forint) 

Virág utca (1731/2 hrsz.) 4 255 770 4 255 770 

Mátyás király út (175/3 hrsz.) 9 379 712 9 263 761 

Déryné út (1484 hrsz.) 

4 634 992 

4 339 844 

Csalogány út (1461/14, 1485/11 hrsz.) 295 148 

Összesen: 18 270 474 18 154 523 

„ 

 

 

3.) Képviselő-testülete a 60/2019.(V.30.) határozat 5. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
„5) Képviselő-testület a pályázathoz szükséges bruttó 3.154.523. - Ft 

önerőt a 2019. évi költségvetési rendelet 6. melléklet 18. „Rendezési 

terv készítése” soron tervezett 6 m Ft-ból történő átcsoportosításával 

biztosítja. Ezzel egyidejűleg a fennmaradó 2.845.477 Ft-ot a 2019. évi 

költségvetés fejlesztési tartalékba helyezi.” 

 

4.) Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Edelény 175/3 helyrajzi számú 
„kivett közút” megnevezésű önkormányzati tulajdonú belterületi 
közterület utcaneve: „Mátyás király út”. Képviselő-testület elrendeli a 
megnevezés Központi Címregiszter rendszerben és az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezettetését. 
 

5.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
hiánypótlásával kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű 
aláírására, és nyertes pályázat esetében a beruházás megvalósítására. 

 
Határidő: június 20., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 

Felelős: polgármester 

Értesül: osztályok, MÁK 
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Molnár Oszkár polgármester - egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, -

megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a munkáját és az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 

 
 


