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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. január 

25-én 11.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozás             

2. „Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton való részvétel elfogadása            

3. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

6/2008.(I.25.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 
történő csatlakozás 

7/2008.(I.25.) Nyilatkozat a hulladéktelepről  
8/2008.(I.25.) A „Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 

infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton való részvétel 
9/2008.(I.25.) A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tagjának módosítása 

   
 
 
 
Bélapátfalva, 2008. január 25. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. január 
25-én 11.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg: Barta Gábor testületi tag 
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
 

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

Napirend 
 
 
 

1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozás             

2. „Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton való részvétel elfogadása            

3. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozás    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és társuláshoz 
történő csatlakozást, hiszen csak így van lehetőség a hulladéktelep rekultivációjára.  
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Barta Péter képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a településen szükség lenne egy hulladék udvar kialakítására az 
illegális hulladéklerakók megelőzésére.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Korábbi egyeztetés során az ÉHG Zrt. vállalja 2 db 10 m3-es tároló elhelyezését a 
településen.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

6/2008. (I.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az EU 
források igénybevételéhez és a hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú 
megoldásához regionális önkormányzati társulás létrehozása szükséges, 
megismerve a képviselő-testület tagjainak előzetesen rendelkezésre bocsátott 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási 
megállapodását, a képviselő-testület a társuláshoz csatlakozás mellett döntött.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ismertetett társulási 
szerződés, valamint a regisztrációhoz szükséges egyéb okiratok, 
megállapodás megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A hulladéktelep rekultivációjáról szóló pályázat benyújtásához szükség van 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának nyilatkozatára miszerint a terület 2020. 
december 31-ig nem eladható. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyilatkozatról. 
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

7/2008. (I.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzatnak a település közigazgatási területén található (052/2 hrsz), 
rekultiválandó lerakója 2020. december 31-ig nem adható el, illetve nem 
adható bérbe, ezáltal a projekt eredményeként a 083/2006/EK rendelet szerint 
nem keletkezik jövedelme. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Települési Szilárd 
hulladéklarakók rekultivációjának pályázatához a nyilatkozatot adja meg. 
       
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
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II. Napirend 
 „Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton való részvétel elfogadása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő megérkezett a Tanácskozó terembe. A 
létszám 12 fő és az ülés határozatképes.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Közoktatási térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton az óvoda 
teljes nyílászáró cseréje, bútor beszerzése, világítás- fűtés korszerűsítése, tető 
csere, parkoló kialakítása, valamint az épület akadálymentesítése valósítható meg. 
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint a Táncsics út felőli parkoló kialakítása lenne hasznosabb, mint a 
Marx Károly út felőli árok lefedése.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogyha a képviselő-testület az óvodában bölcsőde kialakítását tervezi, 
akkor az csak az épület Táncsics út felőli bővítésével valósítható meg. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja az épület teljes szigetelését is. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja az összegek átcsoportosítását, oly módon, hogy a parkoló a Táncsics út 
felőli részen legyen kialakítva.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Meg kell vizsgálni, hogy a Táncsics út felőli parkoló kialakításra milyen lehetőségek 
vannak.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Közoktatási térségi 
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” című 
pályázaton való részvételről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

8/2008.(I.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat meg kívánja valósítani a bélapátfalvai 
óvoda korszerűsítése tárgyú projektet.  

2. A képviselő-testület határoz arról, hogy a projektet legfeljebb 55.000.000 
forintból kell megvalósítani úgy, hogy annak forrásai a következők lesznek:  

- ÉMOP 4.3.1. pályázati keretében történő támogatás 49.500.000 forint  
- Az önkormányzat által biztosított önerő 5.500.000 forint 

 
3. A képviselő-testület határoz arról, hogy a korszerűsítésre kerülő épületet és a 

beszerzett eszközöket az önkormányzat az óvoda működésére tartja fenn, 
rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történhet a projekt 
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befejezését követő 5 éven belül, és azok használatából bármely más 
szervezetnek jogtalan előnye nem származhat.  

 
4. A képviselő-testület határoz arról, hogy az ÉMOP 4.3.1. pályázat beadásához 

szükséges fedezeti garanciák megadásához hozzájárul, mely garanciák a 
következők:  

- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Magyarországon 
vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésének jogára felhatalmazza a pályázat közreműködő 
szervezetét, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az 
elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
6. § (2) bekezdésében megjelöltek kivételével.  
- Az Önkormányzat jelen határozatban dönt arról, hogy ha a projekt 
részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást 
szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. 
Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak 
összegére inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat költségvetési 
számlájára.  

 
5. Az önkormányzat jelen határozatban vállalja, hogy a 2./ pontban nevesített 

támogatások elnyerése esetén pályázatot nyújt be a TÁMOP 3.1.4. kiírásra, 
és amennyiben elnyerik ezen támogatást, meg kívánja valósítani az 
óvodafejlesztéshez szorosan kapcsolódó tartalomfejlesztést is.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  

 
III. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottság tagjának módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

9/2008. (I.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai, Kulturális 
és Sport Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Barta Péter     képviselő 
 Tagjai:  Barta Gábor      képviselő 
              Boros Mária         képviselő 
   Pelyhe Gábor  nem képviselő (Bélapátfalva, Vasút u 1.) 
 
 A 140/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy felmérések készültek a bölcsőde 
kialakításáról Bélapátfalván. Javasolja egy kistérségi intézmény létrehozását, ami 18. 
hónapjukat betöltött gyermekeket tudna fogadni.  
 
Kovácsné Kakuk Mária Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője: 
Elmondja, hogy az óvodavezetővel a besenyőtelki bölcsödébe látogattak el, ahol egy 
óvodai csoportot alakítottak át bölcsődei csoporttá. Az átalakítás összes költsége 
4.950 ezer Ft volt. Ismerteti a helyiségek elrendezését, berendezését, amit a 
szabályoknak megfelelően alakítottak ki.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja egy igényfelmérés készítését kistérségi szinten. Véleménye szerint az 
óvoda bővítésével, vagy a szemben lévő rendőrségi szolgálati lakás átalakításával 
megvalósítható lenne. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
  
  
   
 
        
         
   
 
 
   
          
 
 
 
 


