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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2020. szeptember 16. 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. Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról 

 

   

 

E d e l é n y, 2020. szeptember 16. 

 
 
 
 
               Dr.Vártás József 
                       jegyző 
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íJ E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 

16-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén 

 

Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, 

Malinkó Péter alpolgármester, Dr.Szabó Melinda, Sztankóné Sándor 

Ibolya képviselők 

 

Igazoltan távol: Juhász Andor Józsefné, Loj Balázs, Virág Tamás képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző  

                 Korbély Györgyi Katalin alpolgármester 

 

Jegyzőkönyvvezető:      Fazekas Jánosné ügykezelő 

 

 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testületből 6 fő  

jelen van. 

 

Az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontját: 

 

1. Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról 

 

Molnár Oszkár polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával 
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 pontjának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 6 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./Napirendi pont tárgya: 

 

Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 76./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja. 

 

Molnár Oszkár polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ebben 

az előterjesztésben egy Móra Ferenc úti ingatlan megvásárlásáról van szó. 

Az előterjesztésben az ingatlan megvásárlásának fedezete megjelölésre került, mely a 

határozati javaslatból véletlenül kimaradt. Módosító javaslata az, hogy a határozati 

javaslatba 4./ pontjába kerüljön be a következő szövegrész: „Képviselő-testület az 

ingatlan megvásárlásának fedezetét a 2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka 

terhére biztosítja.” A sorszámozás természetesen ennek megfelelően módosul. 

 

A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a módosító javaslatot – 6 fő képviselő döntéshozatalban való 

részvételével – 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Molnár Oszkár polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 6 fő képviselő döntéshozatalban 

való részvételével – 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 

meghozta a következő határozatot:  

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

         67/2020.(IX.16.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  „Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról” szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 600.000,-
Ft vételáron megvásárolja az Edelény belterület 655/28/A 
helyrajzi számú, természetben Edelény, Móra Ferenc út 24. 
szám alatti  lakóház Kuru András 1/2 arányú tulajdonában lévő 
tulajdoni hányadát. 
 

2. A Képviselő-testület a lakóháznak az ingatlan-nyilvántartás 
szerint néhai Kuru Andrásné 1/2 arányú tulajdonában lévő, 
jelenleg póthagyatéki eljárás tárgyát képező tulajdoni 
hányadára vonatkozóan adásvételi előszerződést köt a várható 
örökösökkel, ifj. Kuru Andrással, Gulyás Bálintnéval és Kuru 
Andrással.  A végleges adásvételi szerződés a hagyatéki eljárás 
lezárását követően köthető meg. Az ingatlanrész vételára 
600.000,- Ft, amely összeg visszatartásra kerül az ingatlanon 
fennálló tartozás rendezéséig. A vételár teljes kifizetésének 
feltétele a végrehajtási jog törléséhez szükséges törlési 
engedély megszerzése a végrehajtási jog jogosultjától. 

 
3. A Képviselő-testület elrendeli az adásvételi előszerződés 

aláírását, illetve az első vételárrész kiegyenlítését követően az 
ingatlan azonnali birtokba vételét, és az önkormányzat 
lakáspolitikai, valamint a Móra Ferenc utcát érintő rehabilitációs 
céljaival összhangban az épület soron kívüli elbontásának 
megkezdését. 

 

4. Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásának fedezetét a 
2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosítja. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

előszerződés és adásvételi szerződések elkészíttetésére, a 
feltételek meghatározására és a szerződés aláírására, valamint a 
vételárrészek jelen határozatban foglaltak szerinti 
kiegyenlítésére. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2020.12.31 
Felelős: polgármester 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 
 

 

Molnár Oszkár polgármester – egyéb napirend, hozzászólás nem lévén - 

megköszönte a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

Molnár Oszkár           Dr.Vártás József 

 polgármester                             jegyző 


