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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. augusztus 5-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. Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé választásáról 

 

2. 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megszüntetéséről 

 
3. A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról 

 

4. Az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

5. Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló 

pályázat benyújtásáról 

 

6. Edelényi Shotokan Karate Sport Egyesület nevének bírósági bejegyzéséhez való 

hozzájárulásról  

 

 
 
E d e l é n y, 2019. augusztus 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 2019. augusztus 5. 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Juhász Andor 

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

 
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Káli Richárd képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 

         Ambrusics Tibor aljegyző 
         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 10 fő 
jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjai: 
 

1. Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé választásáról 

 

2. 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megszüntetéséről 

 
3. A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról 

 

4. Az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

5. Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló 

pályázat benyújtásáról 

Javasolja napirendre felvenni az „Edelényi Shotokan  Karate Sport Egyesület nevének 
bírósági bejegyzéséhez való hozzájárulásról” szóló 112./ sorszámú előterjesztést. 
 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester 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. 
 
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja a módosítással együtt 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
az alábbiak szerint: 
 
 

1. Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé választásáról 

 

2. 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megszüntetéséről 

 
3. A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról 

 

4. Az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

5. Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló 

pályázat benyújtásáról 

 

6. Edelényi Shotokan Karate Sport Egyesület nevének bírósági bejegyzéséhez való 

hozzájárulásról 

 

1.Napirendi pont tárgya: 
 

Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé választásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy az előterjesztést elolvasva egyrészt örül és 
támogatja ezt a dolgot, de úgy érzi, hogy önkormányzati képviselőként, illetve 
önkormányzatként nem látja a felhatalmazást, hogy neki egyházi ügyekben, vallásban 
beleszólása lenne, és érdemben bele tudna szólni. Utána nézett, és Magyarországon 
nagyon sok településnek van védőszentje, sőt Magyarországnak is van, de egy sem úgy 
működött, hogy egy grémium, egy testület választotta. Ebből a szempontból rendhagyó 
és példaértékű lesz, de ezt a maga részéről nem tudja eldönteni egyelőre. Ő ezt úgy 
gondolja, hogy a hívőkre bízná. Ha van egy ilyen kezdeményezés az egyház részéről, 
amit tájékoztatásként megkapnak, azt elfogadja, a rendezvény költségeihez a hozzájá-
rulást elfogadja, de a maga részéről tartózkodni fog ettől a szavazástól, mert nem érzi 
magában a jogosultságot, hogy ilyen kérdésben dönthet. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Képviselő úr felvetésére válaszolva, illetve a város 
lakosságának tájékoztatása végett elmondja, hogy az önkormányzat képviselő-
testületének van joga ilyen jellegű határozatot hozni, mert nem a római katolikus, vagy 
akár a görög katolikus egyházközösség védőszentjét választják, hanem a város 
védőszentjét. Tehát a város dolgai fölött a képviselő-testületnek minden kérdésben joga 
van dönteni, pró vagy kontra. Az előzményekről elmondja, hogy május 18-19-én volt 
Lengyelországban egy lengyel-magyar konferencián, amelyre meghívták előadóként, 
majd a második nap vasárnap volt egy szentmise az un. pápai oltárnál. Erről a pápai 
oltárról tudni kell, hogy 20 esztendővel ezelőtt akkori II. János Pál pápa ott avatta 
szentté Árpád-házi Szent Kingát, ő Stary Sacznak a védőszentje, ahol volt a konferencia. 
Ezt megelőzően találkozott még azzal, hogy egy városnak van védőszentje, ez Zdnuska 
Wolában történt, ahonnét a Császta Néptáncegyüttes három ízben elhozta a Nemzetközi 
Táncfesztivál fődíját. Zdnuska Wolának a védőszentje Szent Maximilien Kolbe, a 
városnak a szülöttje, és akiről tudni kell, hogy a II. világháborúban az Auschwitz-i 
koncentrációs táborban saját életét ajánlotta fel egy többgyermekes családapa helyett. 
Tehát ezen a két helyen találkozott ezzel a dologgal, hogy egy városnak védőszentje 
van, és ott jött az a gondolat számára, hogy milyen szép lenne, ha Edelénynek is lenne 
védőszentje. Amikor hazaérkezett, megkereste Kelemen István plébános urat, akinek 
elmondta a gondolatát, ő egyetértett vele, nagyon örült neki. A lengyel kapcsolatain 
keresztül elindult ebbe az irányba, és Stanislaw Dziwisz eminenciás nyugalmazott 
krakkói Bíboros úrhoz fordult, aki Szent II. János Pál pápa közvetlen személyi titkára 
volt pápasága alatt. Bíboros úr örömmel fogadta a kérését, egyetértett vele, viszont azt 
jelezte, hogy ő személy szerint nem tud majd részt venni az ünnepségen, mert koránál 
fogva ezt sajnos nem tudja megtenni. Ő  Ks. Infułat Jakub Gil wadovicei pápai főjegyző 
úr elé rendelte kérésüket, mely város Szent II. János Pál pápa szülővárosa. Két hete 
járta nála személyesen, aki nagy szeretettel és barátsággal fogadta őket, és elmondta 
igen, tud erről, ő is üdvözölte a kérésüket, el fognak jönni a misére, egy plébános is 
fogja kísérni, és zarándokok is fognak jönni Lengyelországból. Természetesen Ternyák 
Csaba érsek úrral is felvették a kapcsolatot, Kelemen István atya éppen ma volt nála, 
üdvözölte a kérésüket, elfogadta a meghívást az augusztus 20-ai szentmisén érsek úr is 
részt vesz, amely után megtartják a római katolikus templomban az augusztus 20-ai 
ünnepséget is. 
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Nem gondolja, hogy erről a képviselő-testületnek nincs joga állást foglalni. 
Természetesen ezt az Edelényi Egyházközség plébánosával karöltve készítették és 
készítik elő a továbbiakban is. Egyet szeretne leszögezni mindenkinek az apró, pici 
gondolatai miatt; ott azon a szentmisén eszébe sem jutott, hogy Magyarországon ősszel 
választások lesznek. Nem kampánycéllal jött ez a gondolat, ez nem is az ő gondolata 
volt, ezt a gondolatot kapta, neki sugallták. Jön majd a kampány, lehet majd mindennel 
szórakozni, de ezt nem kampánycéllal találta ki, esze ágában sem volt, és nem 
gondolja, hogy a kampányban, ami majd következik, neki pont arra lenne szüksége, 
hogy egy ilyen rendezvényt szervezzen, egy ilyen ötlettel álljon elő. Lesz arra sok más 
lehetősége és alkalma, hogy kampányoljon, ha akar. Ha nem akar, akkor nem 
kampányol. 
Ennyit szeretett volna leszögezni mindenkinek és mindenkit kér, hogy vegye tudomásul 
ezt. A lelkiismerete ebből a szempontból teljesen tiszta, és önmagának köteles 
elszámolni a lelkiismeretével, illetve a jó Istennel, senki másnak. 
 
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
79/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé 
választásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé 
választásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Edelény város lakóinak 
oltalmazása, lelki megújulása és a keresztény értékrend 
megerősítése céljából Szent II. János Pál pápát a város 
védőszentjévé választja. 

2. A Képviselő-testület hisz abban, hogy kezdeményezése irányt 
mutat azon keresztény és emberi értékrend felé, amelyet Szent 
II. János Pál pápa képviselt. 

3. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki főméltóságú Stanislaw 
Dziwisz eminenciás nyugalmazott krakkói Bíboros úrnak, Infułat 
Jakub Gil wadovicei pápai főjegyző úrnak, dr. Ternyák Csaba 
főtisztelendő érsek úrnak és Proboszcz Adam Szczygieł Skawinki 
plébános úrnak valamint Kelemen István plébános úrnak a 
kezdeményezés támogatásáért. 
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami 
ünnepség keretében tartandó szentmise teljeskörű 
megszervezésére és a Szentszék hozzájárulásának szükség 
szerinti megkérésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: érsek úr, osztályok 

 

 
2.Napirendi pont tárgya: 
 
2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő kérdezi, hogy erre a napirendi pontra miért került sor. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Dr.Béres Gábor néhány héttel ezelőtt megkereste, és 
jelezte, hogy el fog menni Edelényből, majd hozta írásban is a felmondását. Azt az 
ígéretet tette, hogy amíg nincs betöltve a praxis, addig vállalja a helyettesítést, illetve a 
praxis továbbvitelét. Ezért különösebben nem aggódik, azt gondolja, hogy be lesz töltve 
ez a praxis, ha nem is azonnal, és nagyon sajnálja, hogy elmegy Béres doktor, ő a 
háziorvosa neki is, de ezzel nem tudnak mit kezdeni. Edelényből, magán jellegű okokból 
megy el máshová praktizálni. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Sajnálattal kell tudomásul venni a tényt, és a testület 
nem dönthet másként, mint hogy elfogadják a felmondását. Köszönetét fejezi ki 
Dr.Béres Gábor úrnak a sok évtizedes munkájáért, amit orvosként a városban folytatott.  
 
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-

ellátási szerződés megszüntetéséről 
 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény 
Város Önkormányzata és Dr. Béres és Társa Bt. (személyes 
ellátásra kötelezett orvos: Dr. Béres Gábor) között a 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására 2012. december 28. napján 
megkötött, Képviselő-testület által a 284/2012. (XII.20.) 
határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2019. 
december 31. napjával történő felmondását tudomásul 
veszi. 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét 
fejezi ki Dr. Béres Gábor háziorvosnak az Edelényben végzett 
magas színvonalú egészségügyi tevékenységéért. 

3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy „Az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet” 1. melléklete 
szerinti 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 2020. január 1. 
napját követő helyettesítéssel történő ellátásáról 
gondoskodjon, az ahhoz szükséges szerződést megkösse.      

Határidő: 1-2. azonnal, 3. 2019.12.31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok 

 
 
3.Napirendi pont tárgya: 
 
A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
81/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok 

megvásárlásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 
azonosítószámú, „Jó szerencsét Császtán! – Edelény 
térségének bányászmúltját bemutató tematikus 
élménypark” című projekt keretében pihenőpark kialakítása 
érdekében meg kívánja vásárolni az alábbi ingatlanokat: 

a) az Edelény zártkert 5344 hrsz.-ú, „kert, gyümölcsös” 
megnevezésű ingatlanban fennálló, Tomolya István 1/6, 
Palóczki Barnáné 2/6 és Tomolya Tibor 2/6 arányú 
tulajdoni hányadát képező ingatlanrészeket a 
tulajdonosok fenti sorrendjében 228.513,-.Ft, 457.025,-Ft 
és 457.025,- Ft vételáron, 

b) a Béres Józsefné 1/1 arányú tulajdonát képező, Edelény 
zártkert 5345 hrsz.-ú, „kert, gyümölcsös” megnevezésű 
ingatlant 618.240,- Ft vételáron, 

c) az Orosz Irén Sarolta 1/1 arányú tulajdonát képező, 
Edelény zártkert 5346 hrsz.-ú, „kert, gyümölcsös” 
megnevezésű ingatlant 654.304,- Ft vételáron, 

d) a Baricska János István 1/1 arányú tulajdonát képező, 
Edelény zártkert 5347 hrsz.-ú, „kert” megnevezésű 
ingatlant 595.700,- Ft vételáron, 

e) a Vanyó László és Vanyó Tamás 1/2 - 1/2 arányú 
tulajdonát képező, Edelény zártkert 5348 hrsz.-ú, „kert, 
gyümölcsös” megnevezésű ingatlant tulajdonosonként 
440.174,-Ft, összesen 880.348,-Ft vételáron, 

f) az Erdős Zsófia 1/1 arányú tulajdonát képező, Edelény 
zártkert 5353/1 hrsz.-ú, „gyümölcsös” megnevezésű 
ingatlant 402.500,-Ft vételáron, 

g) az Erdős Zsófia 1/1 arányú tulajdonát képező, Edelény 
zártkert 5353/2 hrsz.-ú, „rét” megnevezésű ingatlant 
349.048,-Ft vételáron, 

h) a Dienes Réka 1/1 arányú tulajdonát képező, Edelény 
zártkert 5361/1 hrsz.-ú, „udvar, gazdasági épület” 
megnevezésű ingatlant 2.500.000,-Ft vételáron. 



 
9 

2. Az Edelény zártkert 5344 és 5351 hrsz.-ú ingatlanok 
tekintetében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a további tárgyalások lebonyolítására. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések elkészíttetésére, aláírására és az ingatlanok projekt 
keretében történő hasznosítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok 

 

4.Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. szám alatti ingatlant érintő 
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlan a 
belvárosban, az István király úton, a háztartási bolt mögött van, és ezt a kis házat a 
háztartási bolt tulajdonosa szeretné megvásárolni.  
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
82/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. 
szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 
kapcsolatos nyilatkozattételről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 185 hrsz.-ú, István király útja 68. szám alatti 
ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a Minyóczki László 1/1 arányú tulajdonát 

képező, Edelény belterület 185 hrsz.-ú, „lakóház, udvar” 

megnevezésű ingatlan értékesítése során a határozat 

mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel 

az Edelény Város Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal 

– annak fenntartása mellett – nem kíván élni. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 

aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: ügyfél, osztályok 

 

 

5.Napirendi pont tárgya: 
 
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Elmondja, hogy a zárt kertek apróbb fejlesztését 
szolgáló pályázat keretében, amennyiben nyertes lesz, akkor a Sápi és a Kis-Császta 
szőlőhegyre vezető utat szeretnék megcsináltatni. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
83/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be Zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című 
pályázati felhívásra. 

2. Képviselő-testület az útfejlesztés helyszínéül – a Kis-Császta zártkerti 
terület, valamint a Sápi-hegy zártkerti terület megközelítését 
biztosító - 051, 0234 és a 0255 hrsz.-ú ingatlanokat jelöli ki. A 
gyümölcsfa telepítést a – Nagy-Császta szőlőhegyen található - 5736 
hrsz.-ú ingatlanon kívánja megvalósítani. 

3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését bruttó 
9.969.500,-Ft összegben jóváhagyja.  

4. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

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

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 

 

6.Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Shotokan Karate Sport Egyesület nevének bírósági bejegyzéséhez való 
hozzájárulásról  
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Molnár Oszkár polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2019.(VIII.05.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Edelényi Shotokan Karate Sport Egyesület nevének bírósági 
bejegyzéséhez való hozzájárulásról  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Shotokan Karate Sport Egyesület nevének bírósági 
bejegyzéséhez való hozzájárulásról előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Edeléyi 
Shotokan Karate Sport Egyesület” nevében az „Edelényi” név 
használatához hozzájárul. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Egyesület 

 

 

 

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 
 


