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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. 

november 26-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Önkormányzati képviselő eskütétele           
2. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának megtárgyalása         
3. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása   
4. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása    
5. A Bélkő Kht. Támogatási Szabályzat tervezet megtárgyalása    
6. A Bélkő hegy kiemelt természetvédelmi-, illetve természetvédelmi tervezés 

alatt álló területeinek kezelési problémái 2004-2007   
7. „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 

elbírálása   
8. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretén belüli tanulók 

támogatásának megtárgyalása   
9. Hitelfelvétel  
10. Együttműködési megállapodás nevelési tanácsadás ellátására  
11. Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről    
12. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

147/2007.(XI.26.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

148/2007.(XI.26.) 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása  
149/2007.(XI.26.) Bélkő Kht. Támogatási Szabályzat elfogadása  
150/2007.(XI.26.) „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” elbírálása  
151/2007.(XI.26.) Fehér Alexandra bélapátfalvai lakos ösztöndíjban történő részesítése az 

Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül   
152/2007.(XI.26.) Gazsó Marina bélapátfalvai lakos ösztöndíjban történő részesítése az Országos 

Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül   
153/2007.(XI.26.) Kezességvállalás hitelfelvételhez 
154/2007.(XI.26.) 2007/2008-as tanévre vonatkozó együttműködési megállapodás nevelési 

tanácsadás ellátására  
155/2007.(XI.26.) Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről 
156/2007.(XI.26.) Az ügyfélszolgálati iroda bérbeadása  
157/2007.(XI.26.) A HEFOP támogatás személyi juttatás és járulék kifizetése  
158/2007.(XI.26.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda, a Bélapátfalva Város 

Önkormányzata és a Neumann János Középiskola és Kollégium között 
megkötendő megállapodás elfogadása  

159/2007.(XI.26.) Támogatás nyújtása az újévi koncert megrendezésére 
160/2007.(XI.26.) Ferencz Péter polgármester felhatalmazása   
161/2007.(XI.26.) Támogatás nyújtása a 2008. január 20-án megrendezésre kerülő vetélkedő 

megrendezésére  
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

21/2007.(XI.27.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 
 
 
 
Bélapátfalva, 2007. november 26. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. 
november 26-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
   Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János,  
   Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Kovácsné Kakuk Mária testületi tag 
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető  
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Vas Károly HVB elnök-helyettes 
    Mikó Béla könyvvizsgáló  

 Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató   
 Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő  
 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 11 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

Napirend 
 
 

1. Önkormányzati képviselő eskütétele           
2. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának megtárgyalása         
3. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása   
4. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása    
5. A Bélkő Kht. Támogatási Szabályzat tervezet megtárgyalása    
6. A Bélkő hegy kiemelt természetvédelmi-, illetve természetvédelmi tervezés 

alatt álló területeinek kezelési problémái 2004-2007   
7. „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 

elbírálása   
8. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretén belüli tanulók 

támogatásának megtárgyalása   
9. Hitelfelvétel  
10. Együttműködési megállapodás nevelési tanácsadás ellátására  
11. Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről    
12. Egyéb ügyek, indítványok 



 5 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Önkormányzati képviselő eskütétele 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Felkéri a HVB. elnök-helyettesét az önkormányzati képviselő eskütételére. 
 
Vas Károly HVB. elnök-helyettes: 
Ismerteti, hogy az elhalálozás miatt megüresedett képviselői helyre a listán a 
következő legtöbb szavazatot kapott jelölt lép, aki Barta Gábor, így felkéri Barta 
Gábor képviselőt az eskütételre.  
 
A képviselő az Önkormányzati törvény 32. §-a szerint az esküt letette. 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása a jogszabályoknak megfelelően történt és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a vasúttól az élelmiszerboltig tartó IV. Béla úti járdaszakasz 
ideiglenes felújítása történjen meg a korábban elfogadott pályázati önrész (700 ezer 
Ft) felhasználásával. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Már érkezett árajánlat a járdaszakasz felújítására vízelvezetéssel együtt 2.800 ezer 
Ft összegben és ő a teljes felújítást javasolja.      
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 21/2007. (XI.27.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2007. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
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III. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása           
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

147/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt.      

 
        Határidő: 2007. november 26. 
        Felelős: polgármester  
 
IV. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Oktatási Bizottság a Turisztikai, 
Kulturális és Sport Bizottsággal közösen tárgyalták az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetési koncepcióját és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:   
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak: 
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1. javaslat 
Telekosztást javasol a lakosságszám növelése érdekében  
 - a tóhoz kivezető út jobb és bal oldalán,  

- a tó környékén,  
- Vörösmarty utcával párhuzamos területen, 
- a Sport pálya mögötti területen, 
- Ady utcával párhuzamos területen. 

 
2. javaslat 
A magánszemélyek kommunális adója 2008. évre 12.000 Ft/adótárgy/év összegben 
történő megállapítása, valamint a hulladékszállítási díjat 4.500 Ft/év összegben 
javasolja megállapítani. 
 
3. javaslat  
Az idegenforgalmi adó 200 Ft/vendégéjszaka összegben történő megállapítását 
javasolja. 
 
4. javaslat 
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 10%-os emelését javasolja.  
  
5. javaslat 
A közterület használati díjat 500 Ft/m2/nap összegben javasolja megállapítani a 
pénteki, szombati, vasárnapi, búcsúi, vásári napokon és minden más esetben 
300Ft/m2/nap összegben. 
 
6. javaslat 
A volt orvosi rendelő épületének értékesítésére történő pályáztatása. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A Szociális és Oktatási valamint a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságok 
tárgyalták az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepcióját és 
az alábbi módosításokat javasolják: 
  

- Bartók Béla utca vízelvezetés kiépítése mellett az Arany János utca 
felújítása  

- az önkormányzati lakások bérleti díjának 10 %-os emelése  
- ideiglenes építési törmelék  lerakó létesítése  
- sportpálya öltözőjének korszerűsítése  
- az idegenforgalmi adó 300 Ft/vendégéjszakára történő megemeléséből 

100 Ft visszajuttatása a szállásadóknak 
- közterület használati díj változatlan áron történő hagyása a meghirdetett 

vásárnapokon és búcsúkor, egyéb esetben a díj csökkentése 
- olcsóbb fűtési rendszer kiépítése az önkormányzati intézményekben 
- szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása 
- közalkalmazottaknak az étkezési hozzájárulás ismételt biztosítása  
- építési telkek kialakítása  
- letelepedési támogatás, vagy „lakást gyermekért” program meghirdetése   
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Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepciója a 
jogszabályoknak megfelelő és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a 2008. évi költségvetés tervezésekor 1 millió Ft-ot el kell különíteni 
az illegális hulladék elszállítására.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A magánszemélyek kommunális adójából 30%-os kedvezményben részesülők 
költsége 1.200 ezer Ft, amit az önkormányzat kifizet a szolgáltatónak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Hulladékudvar kialakítását javasolja a építési törmelék gyűjtésére, illetve az illegális 
hulladék lerakók keletkezésének megakadályozására. Úgy gondolja, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtéssel csökkenhet a szemét mennyisége. Ő a költségvetési 
koncepcióban leírt összeggel ért egyet.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy egy másik költségvetési soron kellene összeget elkülöníteni a 
hulladékszállításra, hogy ne a lakosságra kelljen hárítani a költségek. A Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulása is érdekelt a szemétszállítás problémájának 
megoldásában és javasolni fogja a Társulási Tanács ülésén az önkormányzatoknak, 
hogy járuljanak hozzá a költségek fedezéséhez. Indokoltnak tarja egy építési 
hulladéklerakó udvar tervének kidolgozását.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Az illegális hulladéklerakók ellen szabálysértési eljárás megindítását javasolja, ami 
folyamatos ellenőrzést igényel. A korábban javasolt térfigyelő rendszer kiépítése 
segítséget nyújtana a folyamatos ellenőrzésben és a törvényszegők leleplezésében. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzanak az önkormányzat és 
intézményei 2008. évi költségvetési koncepciójának módosító javaslatairól.    
 
1. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
Telekosztást javasol a lakosságszám növelése érdekében  
 - a tóhoz kivezető út jobb és bal oldalán,  

- a tó környékén,  
- Vörösmarty utcával párhuzamos területen, 
- a Sport pálya mögötti területen, 
- Ady utcával párhuzamos területen. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta. 
 
2. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
A magánszemélyek kommunális adója 2008. évre 12.000 Ft/adótárgy/év valamint a 
hulladékszállítási díj 4.500 Ft/év. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az idegenforgalmi adó 300 Ft/vendégéjszaka összegű kivetését soknak tartja, hiszen 
ezt a vendégeknek kell megfizetni, és úgy gondolja, hogy így csökkenni fog a 
vendégéjszakák száma. 200 Ft/vendégéjszaka összegű adó kivetését javasolja. 
 
3. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
Az idegenforgalmi adó 200 Ft/vendégéjszaka összegben történő megállapítása.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 5 nem szavazattal a 
fenti módosítást elfogadta. 
 
4. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 10%-os emelése. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta.  
 
Barta Péter képviselő:  
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 10 %-os emelését javasolja, 
hiszen a 20 %-os emeléssel az önkormányzat nem támogatni akarja a helyi 
vállalkozókat hanem mind inkább visszaszorítani.  
 
5. javaslat  
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 20 %-os emelése. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 4 nem szavazattal a 
költségvetési koncepcióban szereplő 20 %-os bérleti díj emelést javasolja, így nem 
került szavazásra a 10 %-os módosító javaslat.  
 
6. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
A közterület használati díjat 500 Ft/m2/nap összegben a pénteki, szombati, 
vasárnapi, búcsúi, vásári napokon és minden más esetben 300Ft/m2/nap összegben 
történő megállapítása. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
7. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
A volt orvosi rendelő épületének értékesítésére történő pályáztatása. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem támogatja a Bélapátfalva Körzeti Általános Iskola és Óvoda, valamit a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár összevonását, mert a kultúra kistérségi 
szintre történő emelését javasolja. Véleménye szerint a bölcsödét az óvodával együtt 
kellene működtetnie az önkormányzatnak. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Az Általános Művelődési Központ létrehozásával nem lenne szükség magas 
beosztású vezető alkalmazására, hiszen a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda igazgatója lenne az ÁMK vezetője, amit pályáztatni kell és alapító okirat 
módosításra lesz szükség.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ő nem javasolja a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár kistérségi szintre 
történő emelését. Egyet ért az ÁMK létrehozásával hiszen a két intézmény egy 
épületet is képez és így csak egy szakmai vezető alkalmazása szükséges.    
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a 2008. évi költségvetési koncepcióban ne szerepeljen az új piactér 
kialakítása. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja, hogy a városüzemeltetést vegye át a GAMESZ-től a Bélkő Kht.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy 2008. május 31-én kerül megrendezésre 
a II. Bélapátfalva Motoros találkozó, amire a szervezők 500 ezer Ft összegű 
támogatást kérnek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
8. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján) 
2008. május 31-én megrendezésre kerülő II. Bélapátfalvai Motoros találkozó 500 
ezer Ft összegű támogatása. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Javasolja, hogy az iskolai tankönyvek minden gyermek számára térítésmentes 
legyen. Tudomása szerint az iskolában tanuló gyermekek 50%-a fizet a 
tankönyvekért, ami 2007. évben 2.150 ezer Ft volt. Úgy gondolja, hogy az új telkek 
értékesítéséből 2008. augusztusára lesz bevétele az önkormányzatnak, hogy a 
tankönyvköltséget fedezni tudja.  
 
9. javaslat  
Iskolai tankönyvek ingyenessé vagy kedvezményessé tétele.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetési koncepciójáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
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148/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési koncepciót – a 
módosítási javaslatokkal együtt – a további tervező munka alapjául. 

 
Határidő: 2008. február 15. 
Felelős: polgármester  

 
V. Napirend 
A Bélkő Kht. Támogatási Szabályzat tervezet megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Felkéri Burián Orsolyát a Bélkő Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy ismertesse a 
képviselő-testület tagjaival a Bélkő Kht. Támogatási Szabályzatát 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:  
Ismerteti a Bélkő Kht. Támogatási Szabályzatát és elmondja, hogy ez egy vázlat, 
amiben a korábbi hiányosságok ki lettek egészítve és kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy mondják el véleményüket. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő is részt vett a vázlat elkészítésében és elmondja, hogy a Munkaügyi Központ 
munkahelyteremtő támogatása volt az alapja.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy minden pályázatot tárgyaljon meg a Bélapátfalvai Képviselő-testület 
és kérdezi, hogy az önkormányzatok egyéb támogatásába mi tartozik? 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:  
Ez csak egy vázlat bármiféle módosítás lehetséges és kéri az erre vonatkozó 
javaslatokat.  
 
Barta Péter képviselő:  
A Szabályzat 7. oldalán a visszatérítendő támogatások c. és d. pontjában is 3 millió 
Ft legyen a maximálisan juttatható támogatás.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a Szabályzat 7. oldalán a visszatérítendő támogatások c. pontjából 
kerüljön ki a működő vállalkozások saját erő biztosítása. 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a Szabályzat 4. oldalán az alapelvek meghatározásából kerüljön ki 
az utolsó két mondat.   
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, hogy miért titkos a Bélkő Kht. Támogatási Szabályzata, hiszen a Kht. 
minden dokumentuma nyilvános? 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgatója: 
Javaslatként rögzíteni fogja a dokumentum nyilvánossá tételét. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja a 3 millió Ft összegű maximális támogatás nyújtását, amit működésre ne 
lehessen felhasználni, de ő úgy gondolja, hogy ezt az összeget a Bélkő Kht. 2008. 
évi üzleti terv elfogadásánál kellene meghatározni.  
 
 
1. javaslat 
A Szabályzat 5. oldalán lévő önkormányzatok támogatása címszó alatt lévő 
önkormányzatok egyéb támogatása kerüljön ki a dokumentumból.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a pályázat nagyságrendje önkormányzati vagyoni arányban 
teljesüljön.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a Szabályzat 4 oldalán lévő Döntési struktúra címszó alatt lévő 
bekezdésben szereplő kizárólag szó kerüljön ki a mondatból.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a tőkebefektetési szerződéskötést a Bélapátfalvai Képviselő-testület 
döntése előzze meg.  
 
 
2. javaslat 
Tőkebefektetési szerződéskötéshez a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése szükséges.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A Szabályzat 6. oldalán lévő vissza nem térítendő támogatás címszó alatti c. pontban 
szereplő munkahelymegtartó támogatás csak valós létszámmegtartás esetén 
valósuljon meg. A 4. oldalon szereplő alapelvek meghatározásánál javasolja, hogy 
alapvető kizáró feltétel a 3 hónapnál régebbi köztartozása ne legyen.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az a vállalkozás aki nem tesz eleget a visszafizetési kötelezettségének az 3 évig 
nem veheti igénybe a támogatást. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. Támogatási 
Szabályzatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
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149/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. Támogatási Szabályzatát a fenti kiegészítésekkel, 
módosításokkal együtt.  
 

Határidő: 2007. november 26. 
Felelős: polgármester 

 
VI. Napirend 
A Bélkő hegy kiemelt természetvédelmi-, illetve természetvédelmi tervezés alatt 
álló területeinek kezelési problémái 2004-2007   
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:  
Ismerteti a Bélkő hegy kiemelt természetvédelmi-, illetve természetvédelmi tervezés 
alatt álló területeinek kezelési problémáiról szóló tájékoztatót.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy korábban volt egy megbeszélés a 
Parlamentben a Bélkő hegy hasznosításával kapcsolatban, amin részt vett Dr. Fodor 
Gábor Környezetvédelmi és Vizügyi miniszter, Bajnai Gordon Önkormányzati és 
Területfejlesztési miniszter, Sós Tamás országgyűlési képviselő, valamint Duska 
József a Bükki Nemzeti Park Igazgatója, ahol Dr. Fodor Gábor utasította Duska 
Józsefet, hogy úgy egyezzen meg Bélapátfalva Város Önkormányzatával, hogy az 
mind két fél igényeit kielégítse.    
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint az önkormányzatnak vannak olyan területei, aminek a tulajdoni 
lapján széljegyzetként van feltüntetve, hogy a Natura 2000 hálózatba javasolt terület. 
Kérdezi, hogy a tulajdonos hozzájárulása nélkül hogyan lehet bármit is bejegyezni a 
tulajdoni lapra, valamint büntetés nem róható ki?  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a Bélkői tárókban történt szennyezést azonnal meg kellene 
szüntetni.  
 
 

VII. Napirend 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” elbírálása   
   
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” elbírálását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” elbírálását és javasolja Szabó Tímea bélapátfalvai lakos 
támogatását.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szabó Tímea támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

150/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Szabó Tímea  

Bélapátfalva, József A u. 10/18. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2008. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2008. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
VIII. Napirend 
Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretén belüli tanulók 
támogatásának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program keretén belüli tanulók támogatását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretén 
belüli tanulók támogatását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Fehér Alexandra bélapátfalvai 
lakos ösztöndíjban részesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
151/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalja, hogy Fehér Alexandra 
Bélapátfalva, Rákóczi út 16. szám alatti lakost az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program keretén belül havi 6.000 Ft ösztöndíjban részesíti, 
továbbá az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év szeptember 30-ig sor kerül, a 
tanuló pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait. 

 
        Határidő: 2008. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Gazsó Marina bélapátfalvai lakos 
ösztöndíjban részesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

152/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalja, hogy Gazsó Marina Bélapátfalva, 
Bajcsy Zsilinszky u. 34. szám alatti lakost az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program keretén belül havi 6.000 Ft ösztöndíjban részesíti, 
továbbá az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év szeptember 30-ig sor kerül, a 
tanuló pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait. 

 
        Határidő: 2008. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
  
IX. Napirend 
Hitelfelvétel 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Balogh Sándor képviselő kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 10 fő és az ülés határozatképes. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a hitelfelvételről szóló kezességvállalást és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a hitelfelvételről szóló kezességvállalást és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hitelfelvételről szóló 
kezességvállalásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

153/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása a szélessávú internet 
hálózat kiépítéséhez 236 M Ft rövid lejáratú hitelt vesz fel 2007. december 
01. kezdőnappal. A hitel lejárat tervezett időpontja 2008. 05. 31. A hitel 
fedezete a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító 
Hatósággal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériummal – mint Támogatókkal – kötött támogatási szerződésben 
meghatározott állami támogatás.  
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Többcélú Társulásban részt 
vevő önkormányzatok a hitel tőkére lakosságarányosan kezességet 
vállalnak. Bélapátfalva Város Önkormányzat lakosságarányos 
kezességének összege 57.212.637 Ft. 

 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 

 
X. Napirend 
Együttműködési megállapodás nevelési tanácsadás ellátására 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a nevelési tanácsadás ellátására kötendő együttműködési megállapodást 
és elmondja, hogy eddig is volt megállapodás, de meg kell újítani. A Pétervásárai 
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó Intézménye által 
nyújtott szolgáltatás nem teljes körű, ezért jövőre a Heves Megyei Önkormányzattal 
szeretne Bélapátfalva Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötni ha 
lehetőség nyílik rá. Az önkormányzatnak így a megállapodást 2007/2008-as tanévre 
kellene megkötni a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulással. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Balogh Sándor képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő és az ülés határozatképes. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
szavazzanak a nevelési tanácsadás ellátására kötendő együttműködési 
megállapodásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

154/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan a nevelési tanácsadás 
ellátására szóló együttműködési megállapodást.  
(2. melléklet) 

 
        Határidő: 2007. december 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
XI. Napirend 
Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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155/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Polgármester beszámolóját a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről. 

 
        Határidő: 2007. november 26. 
        Felelős: polgármester    
 
XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
Ismerteti az ÉMÁSZ NyRt. kérelmét, melyben kéri 2008. január 1. napjától villamos 
energia közszolgáltatásának teljesítése érdekében ügyfélszolgálati iroda céljára az 
ügyfélszolgálati iroda bérbeadását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sánodor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÉMÁSZ NyRt. kérelméről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

156/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 70 sz. alatti (ügyfélszolgálati iroda) helyiségét az 
Észak –magyarországi Áramszolgáltató NyRT (székhely: Miskolc, Dózsa 
György út 13.) részére 2008. január 1. napjától villamos energia 
közszolgáltatásának teljesítése érdekében ügyfélszolgálati iroda céljára. 
A bérleti díjat 1000 Ft/m2/hó (19m2) + 16e Ft/ hó rezsi költségtérítésben 
állapítja meg. 

 
 Határidő: 2008. január 1. 
 Felelős: GAMESZ vezető  
 

Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti a HEFOP támogatás személyi juttatás és járulék kifizetéséről szóló 
határozati javaslatot.  
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

157/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Művelődési Ház és Könyvtár részére 1.076 ezer Ft kifizetéséhez személyi 
juttatás és járuléka a HEFOP támogatás terhére. 

 
        Határidő: 2007. november 30. 
        Felelős: GAMESZ vezető 
  
Firkó János Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatója:  
Ismerteti a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda, a Bélapátfalva Város 
Önkormányzata és a Neumann János Középiskola és Kollégium közötti 
megállapodás tervezetet.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda fenntartója Bélapátfalva Város 
Önkormányzata és ezek alapján javításra fog kerülni a megállapodás.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítására 
lesz szükség a megállapodás megkötése után.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

158/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda, a Bélapátfalva 
Város Önkormányzata és a Neumann János Középiskola és Kollégium között 
megkötendő megállapodást. 
(3. melléklet) 

        Határidő: 2007. december 15. 
        Felelős: polgármester 
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Schillinger Györgyné képviselő:  
Javasolja, hogy éjszakai portás is működjön az Egészségházban. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Véleménye szerint az orvosi rendelőkben sorszámos rendszert kellene alkalmazni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke az újévi koncert 
megrendezéséhez támogatást kér 600 ezer Ft összegben. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az újévi koncert megrendezéséhez kért támogatást és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 600 ezer Ft összegű 
támogatásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

159/2006. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület részére – újévi koncert 
megrendezésére - 600 ezer Ft összegű támogatást nyújt a 2007. évi 
költségvetés terhére. 
 

        Határidő: 2007. december 31. 
        Felelős: polgármester 
  
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy azt az ígéretet kapta, hogy a Bélkői 
szennyezés kármentesítésének költségeit a HOLCIM ZRt. megtéríti. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy őt, mint polgármestert hatalmazzák fel az ÉRV Rt, a Bélkő Kht. 
és a Tűzoltóság költségeinek behajtására történő eljárásra. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a polgármester felhatalmazását és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a polgármester felhatalmazását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a polgármester felhatalmazásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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160/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Bélkői 
szennyezés kármentesítésének költségeit a HOLCIM Hungária ZRt, valamint a 
Duna-Dráva Cement Kft. megtérítse az önkormányzatnak. Az önkormányzat, 
pedig megtéríti a kármentesítésben részt vett szervezeteknek a felmerült 
költségeket. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségek értékhatártól 
függetlenül, a határozat végrehajtására.  

 
Határidő: 2008. január 31. 
Felelős: polgármester   

 
Ferencz Péter polgármester: 
Boros Mária képviselő 400 ezer Ft összegű támogatást kér a 2008. január 20-án 
megrendezésre kerülő évente ismétlődő vetélkedőre. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Boros Mária képviselő kérelmét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 400 ezer Ft összegű 
támogatásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

161/2007. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
2008. január 20-án megrendezésre kerülő vetélkedőre 400 ezer Ft összeget 
biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár részére. 

 
Határidő: 2008. január 20. 
Felelős: polgármester      

 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvétel és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
                      
           
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


