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Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. április 

23-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló megtárgyalása    

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása   

3. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) 
rendelet módosítása   

4. Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázatok 
elbírálásának megtárgyalása    

5. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

46/2007.(IV.23.) EGER-AUDIT Kft. megbízásának meghosszabbítása  
47/2007.(IV.23.) Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázatok elbírálása, 

díjak kiosztása 
48/2007.(IV.23.) „A bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a vízelvezető rendszer 

hiányosságainak pótlásával” című pályázat benyújtása  
49/2007.(IV.23.) I. Bélapátfalvai Motoros Találkozó létrehozására és lebonyolítására támogatás 

nyújtása  
50/2007.(IV.23.) Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 

Intézet támogatása  
51/2007.(IV.23.) Szemészeti szakorvosi feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 

módosítása  
52/2007.(IV.23.) Közmeghallgatás időpontjának elfogadása  
53/2007.(IV.23.) Közkincs pályázaton való részvétel 
54/2007.(IV.23.) Önkormányzati ingatlanok bérbeadása   
55/2007.(IV.23.) Lénárt Alíz támogatása tanulmányainak folytatásához 
56/2007.(IV.23.) Berecz Attila Kálmán ápolási díj megszüntetése 
57/2007.(IV.23.) Sikos Anita ápolási díj megszüntetése 
58/2007.(IV.23.) Bolacsek Dénesné ápolási díj megszüntetése 

   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

13/2007.(IV.24.) Az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámoló elfogadása  

14/2007.(IV.24.)  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása   

15/2007.(IV.24.) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet 
módosítása   

16/2007.(IV.24.) A 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.13.) rendelet  módosítása  
 
 

Bélapátfalva, 2007. április 23. 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. április 
23-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 
   Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Kary József, Kovácsné Kakuk Mária,   
   Mező Ervin, Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 

Nem jelent meg: Firkó János testületi tag   
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető  
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető  
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Mikó Béla könyvvizsgáló  
    
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, Mikó Béla könyvvizsgálót és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 11 fő jelen van és az ülés határozatképes. Napirend előtti 
felszólalást kért Vizy Pál képviselő.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

Napirend 
 
 

 
1. Az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 

pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló megtárgyalása    
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása   
3. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) 

rendelet módosítása   
4. Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázatok 

elbírálásának megtárgyalása    
5. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Mentőállomás kialakítására sor kerül-e? Az önkormányzati választás 
előtti ígéretek a biodiesel, bioetanol üzemek kialakítására vonatkozóan nem 
valósultak meg, ami munkahelyteremtés szempontjából lenne fontos a település 
számára. Tudomása szerint a Sóstói üdülő nagyon rossz állapotban van, aminek a 
felújítási költsége 2-4 millió Ft összegű kiadást jelentene.   
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Ferencz Péter polgármester:  
A Mentőállomás terve elkészült, elfogadásra is került és fel fog épülni. A Sóstói üdülő 
karbantartása a Bélkő Kht. feladata. 
 
Balogh Sándor képviselő:  
A közelmúltban megalakult GABONA-BIP Kft-nek 3 tulajdonosa van (D-P 
Konzorcium Kft, Belvisz Rt, Bélkő Kht.). Úgy gondolja, hogy a Belvisz Rt. 
segítségével létre jöhetne a bioetanol, biodiesel üzem. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. 
évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és kéri a 
bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. Elmondja, hogy a 2006. évi gépjárműadó hátralék 
behajtása szükséges az önkormányzat 2007. évi költségvetéséhez. A 2006. évi 
költségvetésben szerepelt a tóhoz vezető út közvilágításának kiépítése és kérdezi, 
hogy ez miért nem valósult meg? A játszótér kialakításához tartozó 2006. évi 
előirányzat 2.040 ezer Ft volt a teljesítés pedig 6.234 ezer Ft és kérdezi, hogy ez a 
nagy összegű eltérés miből adódott? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A gépjárműadó hátralék behajtása ügyében az önkormányzat felvette a rendőrséggel 
a kapcsolatot és a tulajdonosok számláján folyamatos inkasszó van beadva. A tóhoz 
vezető út közvilágításának a költsége 2007. évben is tervezve van. 2006. évben 
hozott határozat szerint a költségvetésbe csak a játszótéri eszközök költsége 
szerepelt. A játékok elhelyezéséhez szükséges földmunkák költsége 1.800 ezer Ft-
ba került.  
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Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló az előírásoknak megfelelő és 
elfogadásra javasolja. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A zárszámadási rendelet tervezetben szereplő tervezési és a megvalósítási 
számoknál nagy az eltérés. 2006. évben Uniós forrásból megvalósuló beruházás 
nem volt és tudomása szerint ilyen pályázatot Bélapátfalva Város Önkormányzata 
nem is adott be. Javasolja, hogy 2007. évben az Eu-s pályázati lehetőségekkel éljen 
az önkormányzat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A rendelet tervezetben szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés 
tervezésekor a pályázati összegek még ismeretlenek.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2006. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 13/2007. (IV.24.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2006. évi 
gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt. 
(1. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az EGER – AUDIT Kft. 
könyvvizsgálói feladatok további ellátásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

46/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EGER –AUDIT Kft-
vel a könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására a megbízást 2011. április 
30-ig meghosszabbítja.  

 
       Határidő: 2007. április 23. 
       Felelős: polgármester 

 
II. Napirend 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosítását és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 14/2007. (IV.24.) rendeletet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet 
módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. 
(III.22.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 15/2007. (IV.24.) rendeletet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 
5/2005. (III.22.) rendelet módosításáról.   
(3. melléklet) 
 
 
IV. Napirend 
Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázatok 
elbírálásának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal 
kivitelezéséhez szükséges tervpályázatok elbírálását és kéri a bizottságok elnökéit, 
hogy tájékoztassák a képviselő-testültet tagjait.  
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges 
tervpályázatok elbírálását. Az 1. sz. pályamű és a 2. sz. pályamű ötleteiből javasolják 
egy Bélapátfalvára jellemző épület kialakítását.  
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges 
tervpályázatok elbírálását és nem javasolja a pályaművek elfogadását, mivel egyik 
épület sem rendelkezik Bélapátfalvára jellemző vonásokkal.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges 
tervpályázatok elbírálását és elfogadásra javasolja a tervpályázati bíráló bizottság 
javaslatát azzal a feltétellel, hogy az épület kiviteli terve a képviselő-testület módosító 
javaslataival egészüljön ki  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A tervpályázati bírálóbizottság felállított egy rangsort a pályázatok között, mely a 
szakmai rátermettséget tükrözi. Javasolja egy rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívását, ahol a képviselők javaslataik, véleményeik alapján kellene 
összeállítani egy anyagot az új Polgármesteri Hivatal épületének külső 
homlokzatáról. A hivatali dolgozók véleményeire is szükség van a belső elrendezés 
tekintetében.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület véleményét a tervpályázatok elkészítése előtt 
kellett volna megkérdezni, vagy más település újonnan épült Polgármesteri 
Hivatalába kellett volna ellátogatni, ötletek szerzése szempontjából. A pályaműveken 
szereplő épületek nem illenek Bélapátfalva képébe. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az egyszerű tervpályázati eljárás célja az volt, hogy a bíráló bizottság megállapítsa a 
szakmai alkalmasságot a pályázók között, tehát a nyertes pályázó egy teljesen más 
épület kiviteli tervét is elkészítheti.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a következő ülésen döntsön a szerződéskötésről 
a tervpályázat első helyezettjének nyilatkozata után és egyszerű közbeszerzési 
eljárás keretében elkészülhet az épület engedélyezési-kivitelezési terve. 
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogy az új Polgármesteri Hivatal épületének a természetességet kell 
sugároznia.    
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja a leírtak alapján a díjak kiosztását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a díjak kiosztásáról a 
tervpályázati bíráló bizottság jegyzőkönyvének h; pontja alapján. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

47/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Bélapátfalva „új” Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázat 
zárójelentését az egyszerű tervpályázati eljárás pályaműveinek elbírálásáról 
azzal, hogy a j; pontban meghatározott továbbtervezésre vonatkozó 
ajánlásokról a képviselő-testület a későbbiekben fog dönteni.   

 (4. melléklet) 
        Határidő: 2007. április 23. 
        Felelős: polgármester   
  
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007. (II.13.) sz. rendeletet módosítani kell „A 
bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a vízelvezető rendszer hiányosságainak 
pótlásával” című pályázat benyújtása miatt és kéri a képviselős-testület tagjait, hogy 
szavazzanak a rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 16/2007. (IV.24.) rendeletet a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007. (II.13.) 
rendelet módosításáról. 
(5. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 45/2007. (III.26.) sz. képviselő-
testületi határozat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

48/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 
1.  A Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2007. (III.26.) 

számú Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja. 
2. A Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata „A leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására” (LEKI) című 
pályázati konstrukció keretében a " A bélapátfalvai IV. Béla út 
belvízmentesítése a vízelvezető rendszer hiányosságainak pótlásával 
" címmel pályázatot nyújt be. 

3. A Bélapátfalva város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a "A bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a 
vízelvezető rendszer hiányosságainak pótlásával” című pályázathoz a 
LEKI pályázati konstrukció előírásai szerint legalább 10 % önrészt biztosít. 
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A pályázatban szereplő beruházás teljes, bruttó bekerülési költsége az 
alábbiak szerint tevődik össze:               

 
Megnevezés 
 

2007. év 

Saját forrás 700 000 
Hitel 0 
Decentralizált támogatásból igényelt összeg 6 142 340 
Egyéb Támogatás (nevesítve) 0 
Egyéb forrás 0 
Összesen 6 842 340 

 
4. A Képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi 

költségvetéséről szóló 16/2007. (IV.24.) /3. melléklet I/1/5 pontja/ számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja.  

5. A Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza 
Ferencz Péter polgármestert a "A bélapátfalvai IV. Béla út 
belvízmentesítése a vízelvezető rendszer hiányosságainak pótlásával” 
című pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2007. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Bélapátfalvai Sport KHE Túramotoros Szakosztály kérelmét, és kéri a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport KHE Túramotoros Szakosztály kérelmét 
és 300 ezer Ft összegű támogatást javasolja az I. Bélapátfalvai Motoros Találkozó 
létrehozására és elbonyolítására.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport KHE Túramotoros Szakosztály kérelmét 
és 300 ezer Ft összegű támogatást javasolja az I. Bélapátfalvai Motoros Találkozó 
létrehozására és elbonyolítására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselőt-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. Bélapátfalvai Motoros 
Találkozó támogatási összegéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

49/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Sport 
KHE Túramotoros Szakosztályának az I. Bélapátfalvai Motoros Találkozó 
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létrehozására és lebonyolítására 300 ezer Ft összegű támogatást nyújt a 
2007. évi költségvetés tartalék keret terhére.  

 
        Határidő: 2007. augusztus 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, 
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézet kérelmét és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézet kérelmét és javasolja a Regionális Népdal Találkozón 
részvevő csoportok díjazásához, valamint a fellépő szereplők emléktárgyaihoz kért 
20 ezer Ft összegű támogatását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatás összegéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

50/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézet által 
megrendezett Regionális Népdal Találkozón résztvevő csoportok díjazásához, 
valamint a fellépő szereplők emléktárgyaihoz 20 ezer Ft összegű támogatást 
nyújt a 2007. évi költségvetés tartalék keret terhére.  

 
        Határidő: 2007. április 26. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a szemészeti ellátás a bélapátfalvai vállalkozóknál dolgozó nem 
bélapátfalvai lakos részére is igénybe vehető legyen.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A szemészeti ellátásra vonatkozó vállalkozási szerződést módosítani kell.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a vállalkozási szerződés 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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51/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. december 16-
án kelt szemészeti szakorvosi feladatok ellátására kötött vállalkozási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja:  
 
Vállalkozó vállalja, hogy Bélapátfalva Város működési területén, a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak, előírásoknak 
megfelelően Bélapátfalva Város lakosai, és a bélapátfalvai 
székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások alkalmazottai számára a 
szemészeti szakorvosi szolgáltatást folyamatosan biztosítja.   

 
        Határidő: 2007. május 31. 
        Felelős: polgármester 
Vizy Pál képviselő: 
Egy korábbi képviselő-testületi ülésen már jelezte, hogy a Petőfi Sándor utcai 
kereszteződésbe a teherautók számára egy tájékoztató tábla kihelyezését javasolja a 
kerülő irány feltüntetésével. A teherautók a tiltó tábla ellenére is behajtanak az 
utcába és emiatt rossz az útburkolat állapota, felújításra szorul.  
A IV. Béla úti nyárfák kivágásáról egy 2005. évben elfogadott határozat szól és 
kérdezi, hogy kinek a feladata a határozat végrehajtása? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Petőfi Sándor utcai kereszteződésbe tervezett tájékoztató tábla elkészítése 
folyamatban van és elmondja, hogy a nyárfák kivágásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket megteszi. 
 
Barta Péter képviselő: 
A Lak-völgyi tó gátjának, valamint a Petőfi Sándor utcai lakótelep háta mögötti 
pataknak a kitisztítását javasolja. Véleménye szerint a Bélkő-hegy önkormányzati 
tulajdonba kerülés ügyében lakossági aláírásgyűjtést kellene végezni a településen. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A gát és a patak kitisztítása a GAMESZ feladata és megteszi a szükséges 
intézkedéseket.  
Javasolja, hogy a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
kezdeményezze az aláírásgyűjtést a Bélkő-hegy önkormányzati tulajdonba kerülés 
ügyében.        
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja, hogy az önkormányzat hirdesse meg társadalmi munka keretében a 
település kitakarítását.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja a Május 1 úti patak kitakarítását, mérlegház gödrének lefedését, 
Egészségház előtti zebra felfestését. 
 
Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Erdőszentgyörgy város honlapja 
Bélapátfalva Város honlapjáról elérhető. Javasolja, hogy Bélapátfalva honlapjára 
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kerüljön fel a képviselő-testületi ülésre előterjesztett anyag, hogy a lakosság könnyen 
tájékozódhasson az ülés témájáról. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2007. évi közmeghallgatás 
időpontjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:    

 
52/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 7-én 17.00 
órai kezdettel Közmeghallgatást tart. 

 
 Napirend: A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok. 

 
     Határidő: 2007. május 7. 

           Felelős: polgármester 
 
Mező Ervin képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megjelentek a közkincs pályázatok, 
melynek keretében kistérségi programokra, infrastruktúra fejlesztésére lehet 
pályázni. Elmondja, hogy az önerőt a Művelődési Ház és Könyvtár saját 
költségvetéséből tudja finanszírozni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közkincs pályázaton való 
részvételről.   
 

53/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Közkincs Programjának térségi szintű pályázati 
felhívása alapján a Közművelődési intézmények, közművelődési célú 
közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, 
népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális 
fejlesztése tárgyában (Altéma, kódszáma: Közkincs-III.) pályázatot nyújt be. A 
szükséges önrészt, az általa fenntartott közművelődési intézmény 
(Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár) 2007. évi költségvetéséből 
biztosítja.  

               Határidő: 2007. május 31. 
               Felelős: Mező Ervin Műv. Ház ig.  
 
Boros Mária képviselő: 
Ismerteti Varró Krisztina bélapátfalvai lakos kérelmét, melyben kéri, hogy a volt 
kántor iskola egyik tantermét spining edzésre használhassa.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
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Véleménye szerint az Általános Iskola tornaterme lenne a megfelelő hely a spining 
edzésre, de további tárgyalást képez a terembérleti díj meghatározása, illetve a rezsi 
költség egy részének a megfizetése.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti 
Intézet kapcsolódott a Magyar Rákellenes Ligához és szívesen várják a 
támogatásokat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Miskolci székhelyű Észak 
Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltséget kíván létesíteni 
Bélapátfalván a mostani Családsegítő Szolgálat épületében. 
Ismerteti Baranyi Vilmosné kérelmét, mely arra vonatkozik, hogy a Bélapátfalva, 
Bartók Béla utca 30. sz. alatti önkormányzati ingatlan egyik épületét lakás céljára 
adja bérbe. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kérelemről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

54/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, Bartók Béla utca 30. sz. alatti önkormányzati lakásból 1 szoba, 
konyha bérbeadásra kerüljön Baranyi Dániel Bélapátfalva, Felszabadulás utca 
18. sz. alatti lakosnak.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva, 
Felszabadulás utca 18. sz. alatti lakást bérbe adja: 
- Danó Alajosné Bélapátfalva, Mártírok utca 10. sz.  
-  Suha Bálintné Bélapátfalva, Felszabadulás utca 31. sz. alatti lakosok 
részére.   

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Berecz Kálmánné bélapátfalvai 
ingatlanáról árverési értesítő érkezett az önkormányzathoz. Az önkormányzatnak 
elővásárlási joga van az épületre, és úgy gondolja, hogy meg kellene tekinteni az 
ingatlant, és egyeztetni kellene az APEH-al és a Bankkal.   
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági  
ügyeket tárgyal. 

Kmf. 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 


