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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. március  
3-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása               

2. A Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolója és a 2008. évi 
üzleti terv megtárgyalása  

3. Ingatlanok megvásárlása  
4. A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása  
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

34/2008.(III.03.) Bélkő Kht. 2008. évi üzleti terve 
35/2008.(III.03.) Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolója 
36/2008.(III.03.) Bélapátfalva, Sport u. 2 sz. alatti ingatlan megvásárlása 
37/2008.(III.03.) Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti ingatlan megvásárlása 
38/2008.(III.03.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

  
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

5/2008.(III.04.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 
 
 
Bélapátfalva, 2008. március 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
március 3-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    Balogh Sándor, Barta Gábor, 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: Kary József alpolgármester 
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek: Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató 
        Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő  

 
 

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. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása               

2. A Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolója és a 2008. évi 
üzleti terv megtárgyalása  

3. Ingatlanok megvásárlása  
4. A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása  
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása    
 
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.  
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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.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
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 az 5/2008. (III.04.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2007. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.     
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
A Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolója és a 2008. évi 
üzleti terv megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének 
pénzügyi beszámolóját és a 2008. évi üzleti tervet és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalt a Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolóját és 
a 2008. évi üzleti tervet és az elhangzott módosításokkal elfogadásra javasolja. Kéri 
Firkó János bizottsági tagot, képviselőt, valamint Ferencz Péter polgármestert az 
általuk javasolt módosítások ismertetésére.   
 
Firkó János bizottsági tag, képviselő:  
Javasolja, hogy a Bélkő Kht. alkalmazottainak bérköltsége illetve a Felügyelő 
Bizottsági tagok tiszteletdíja csak 5%-kal emelkedjen hasonlóan a közszférában 
dolgozókéhoz. Az egyéb személyi jellegű költségeket az alábbiakban felsoroltak 
szerint javasolja elfogadni: 
étkezési jegy 3.000.-Ft,  
étkezési hozzájárulás 6.000.-Ft,  
iskolakezdési támogatás 11.000.-Ft 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az írásos előterjesztésben az egyéb közhasznú ráfordítások 12. és 15-18. sorok 
összege (36.333 ezer Ft) kerüljön átcsoportosításra  a Bélkő Kht. saját 
vállalkozásának beindítására, illetve a norvég alap pályázat önerejének fedezésére. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
Az írásos előterjesztés vállalkozási célú anyagjellegű költségek 6. sorában szereplő 
villamos energia, víz tervezett költségének 2 millió Ft-ra törtnő csökkentését javasolja 
és az itt megtakarított 1 millió Ft átcsoportosítását javasolja a 30. sor Ipari park 
infrastrukturális hálózat korszerűsítésére.  
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Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:  
A 2007. évi infláció mértékét figyelembe véve tervezte a 12 %-os béremelkedést és 
úgy gondolja, hogy egy ilyen összegű üzleti terv kevés részét érinti a bérköltség 
összege. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kössenek kompromisszumot a 
béremelés %-áról, mert úgy gondolja, hogy a dolgozók megérdemelnék a 
béremelést. Az iskolakezdési támogatás csak 3 gyermeket érint, tehát kevés 
költséget jelent. A polgármester javaslatával egyet ért, hiszen vannak turisztikával 
kapcsolatos tervei, amit ebből az összegből meg lehet valósítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A Sóstói üdülő közel 1 millió Ft hasznot hozott a Telekessy vendégház, pedig még 
mindig veszteséges. Dicséret illeti a Bélkő Kht. dolgozóit a költségek folyamatos 
csökkentése révén. Ő javasolja a 12 %-os béremelést. Az egyéb közhasznú 
ráfordítások 15-18. sorának átcsoportosításával egyetért, de így a korábban 
elfogadott Támogatási és Befektetési Szabályzatban leírtakat lehetetlenség 
teljesíteni, mivel pénzösszeg nincs mögötte. A Kht.-nak szüksége van a vállalkozási 
tevékenység beindítására, hogy a bevételek növekedjenek. Javasolja, hogy a 12. sor 
idegenforgalmi támogatások: pályázati önrész, idegenforgalmi egyesületek 2.500 
ezer Ft-os összeg maradjon benne az üzleti tervben. A Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület nevében köszöni a Bélkő Kht. eddigi 
támogatását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Sóstói üdülő eddig veszteséges volt, most az első év (2007.) mikor 
nyereséget termelt. Úgy gondolja, hogy a Telekessy vendégház költségvetését is 
nullszaldósra lehet kigazdálkodni. Az Ipari Park továbbra is veszteséges. 
 
Barta Péter képviselő.  
Javasolja, hogy a Bélkő Kht. dolgozói bére csak akkor emelkedjen, ha a működési 
költség csökken.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kompromisszumos javaslata a 8 %-os béremelés.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a fizikai állományú dolgozók kapják meg a 12 %-os béremelést. 
 
Firkó János képviselő:  
Elfogadja a fizikai állományú dolgozók 12 %-os béremelését abban az esetben, ha 
az adminisztratív dolgozók bére, illetve a tiszteletdíj 5 %-kal növekedik.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja az adminisztratív dolgozók 8 %-os béremelését.  
Barta Péter képviselő:  
A meghatározott feladat elvégzéséért kapjanak a dolgozók prémiumot.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélkő Kht. ügyvezetőjének feladata a saját dolgozóinak jutalmazása a 
meghatározott pénzügyi kereteken belül. 
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Vizy Pál képviselő:  
A Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának emelését nem javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti 
tervének alábbiakban felsorolt módosító javaslatiról.  
 
1. javaslat 
Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának 0%-os emelése (180 ezer Ft megtakarítás) 
Fizikai állományú dolgozók 12 %-os béremelése  
Adminisztratív dolgozók 8 %-os béremelése 
Egyéb személyi jellegű költségek fedezete a 180 ezer Ft összegű megtakarítás 
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a fenti módosítást elfogadta.  
 
2. javaslat  
Egyéb közhasznú ráfordítások 12. és 15-18. sorok összege (36.333 ezer Ft) kerüljön 
átcsoportosításra  a Bélkő Kht. saját vállalkozásának beindítására, illetve a norvég 
alap pályázat önerejének fedezésére 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta.  
 
3. javaslat  
Vállalkozási célú anyagjellegű költségek 6. sorában szereplő villamos energia, víz 
tervezett költségének 2 millió Ft-ra történő csökkentése, az itt megtakarított 1 millió Ft 
átcsoportosítása a 30. sor Ipari park infrastrukturális hálózat korszerűsítésére 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti 
tervéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

34/2008. (III.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervét a fenti módosításokkal együtt. 

 
 
        Határidő: 2008. március 3. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2007. évi üzleti 
tervének pénzügyi beszámolójáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

35/2008. (III.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének pénzügyi beszámolóját. 

 
 
        Határidő: 2008. március 3. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a benyújtott norvég alap pályázat első 
fordulóban történő elbírálását, és elmondja, hogy Bélapátfalva az első 10 között 
benne van, így fedezve lett a pályamű elkészítésének költsége. A tervben szereplő 
beruházás kb. 1,2 millió euró, ami 85 %-os támogatottságot jelentene, minimális 
önrésszel.  A beruházás, az inkubátorház kialakítása komoly építkezéssel járna, ahol 
energiát termelő erők (napszolár, napkollektor) előállítása lenne a fő tevékenység. 
 
 
III. Napirend 
Ingatlanok megvásárlása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 
10 fő és az ülés határozatképes.   
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlanok megvásárlását és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlanok megvásárlását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Sport u. 2 sz; 987 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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36/2008. (III.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a 987 
hrsz-ú Bélapátfalva, Sport u. 2. sz. alatti ingatlant Barta László Bélapátfalva, 
Sport u. 2. sz. alatti tulajdonostól 6 millió Ft-os vételáron. A vételárat 120 
hónap alatt 50 ezer Ft/hó összegű részletekben kívánja az önkormányzat 
megfizetni.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2008. március 31. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Szabadság u. 36 
sz; 881 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

37/2008. (III.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a 881 
hrsz-ú Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti ingatlant Somodi Antal 
Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti tulajdonostól 3 millió Ft-os vételáron. 
A vételárat 120 hónap alatt 25 ezer Ft/hó összegű részletekben kívánja az 
önkormányzat megfizetni.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2008. március 31. 
        Felelős: polgármester 
 
 
IV. Napirend 
A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

38/2008. (III.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Körzeti Általános Iskola és Óvoda 146/2003, (VIII.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat alapján elfogadott és a 150/2005. (VIII.30.) sz. Képviselő-testületi 
határozatával, a 121/2006. (IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozatával, a 



 9 

140/2007. (X.29.) határozatával, valamint a 169/2007. (XII.10.) sz. 
határozatával módosított Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 

 
I. Az 5. pont 1.) alpontja az alábbival egészül ki:  

  „1.) Általános Iskola” 
  - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztése  
 
 

II. Az 5. pont 2.) alpontja az alábbival egészül ki:  
  „2.) Óvoda” 
  - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztése   
 
        Határidő: 2008. március 3. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Vizy Pál képviselő: 
Tudomása szerint a Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport csak 5 rendőrrel 
működik, pedig 12 fővel kellene a feladatokat ellátni. Elmondásuk szerint az 
üzemanyagra tervezett költségvetésük kevés, nem tudják a szolgálatot teljesíteni 
ennek hiánya miatt. Kéri a polgármester urat, hogy a fenti ügyben az Egri 
Rendőrkapitányságon tegye meg az észrevételeit és a probléma megoldásában 
nyújtson segítséget.  
A bélapátfalvai honlap továbbra sem működik és nincsenek frissítve az adatok, kéri a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Információi szerint 7 fő végez rendőri feladatot a KMB Csoportban és vannak akik 
nyugdíj előtt állnak, illetve táppénzen vannak. Eger helyettesítésre létszámot nem tud 
adni, költségvetésük pedig szűkös, abból kell gazdálkodniuk. 
A honlap szerkesztése folyamatban van, ezért nem láthatóak a friss adatok.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
  
  


