
K I V O N A T 

 

Edelény Város Önkormányzat polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2020. április 2-án 

meghozott döntéséből 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

            2/2020.(IV.02.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelény belterület 655/7 hrsz.-ú, Móra Ferenc út 11. 

szám alatti ingatlan megvásárlásáról és bontásának 
elrendeléséről 

 
Edelény Város Önkormányzat Polgármestereként a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

- Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. és 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében, valamint  

- Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati 
rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében  

eljárva az Edelény belterület 655/7 hrsz.-ú, Móra Ferenc út 11. 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról és bontásának elrendeléséről 
az alábbiak szerint döntök: 

1. Edelény Város Önkormányzata a Bartus István 1/1 arányú 
tulajdonát képező, Edelény belterület 655/7 hrsz-ú, 450 m2 
területű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant - a Barcika PH 
IN-KÖZ Kft. által 2020.04.01. napján készített ingatlanforgalmi 
szakvéleményben szereplő - 1.000.000,-Ft (azaz: egymillió 
forint) vételáron megvásárolja Edelény Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére. 

2. A vételár összegéből 300.000 Ft (azaz: háromszázezer forint) 
összeg visszatartásra kerül az ingatlanon fennálló tartozás 
kiegyenlítése erejéig. A vételárból a 700.000 forint összegű 
vételárész megfizetésével egyidejűleg birtokba kell venni az 
ingatlant. A vételár teljes kifizetésének feltétele a végrehajtási 
jog törléséhez szükséges törlési engedély megszerzése a 
végrehajtási jog jogosultjától. 



3. Az adásvételi szerződést soron kívül meg kell kötni és az 
önkormányzat lakáspolitikai, valamint a Móra Ferenc utcát 
érintő rehabilitációs céljaival összhangban elrendelem az 
ingatlanon található épület soron kívüli bontását. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 

 

 

K.m.f. 

 

 

        Molnár Oszkár  

             polgármester  

 

 

Kivonat hiteléül: 
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