
BBééllaappááttffaallvvaa  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  
33334466  BBééllaappááttffaallvvaa,,  IIVV..  BBééllaa  uu..  11..    

TTeell..::  3366//  555544--330000  
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBééllaappááttffaallvvaa  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett    
  

22000088..  mmáárrcciiuuss  3311--ii  üülléésséénneekk    
  

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  EE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

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

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása                

2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2005. (XII.20.) rendelet módosítása  

3. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása   

4. Az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása  

5. Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatási igény benyújtásának megtárgyalása   

6. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

39/2008.(III.31.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

40/2008.(III.31.) Az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
41/2008.(III.31.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

támogatási igény benyújtása 
42/2008.(III.31.) Akcióterületi terv megrendelése 
43/2008.(III.31.) Kántor Józsefné ápolási díj felülvizsgálata 

  
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

6/2008.(IV.01.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása 

7/2008.(IV.01.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása 

 
 
 
Bélapátfalva, 2008. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
március 31-én 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,  
   Kovácsné Kakuk Mária, Schillinger Györgyné és 
   Vizy Pál testületi tagok 

       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
 

 

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

 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása                

2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2005. (XII.20.) rendelet módosítása  

3. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása   

4. Az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása  

5. Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatási igény benyújtásának megtárgyalása   

6. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
rendelet módosítása                
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását.                 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról.                
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 6/2008. (IV.01.) rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról.               
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) rendelet módosítását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) rendelet 
módosításáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 7/2008. (IV.01.) rendeletet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról.   
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

39/2008. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását a melléklet szerint.  

 (3. melléklet) 
        Határidő: 2008. március 31. 
        Felelős: polgármester 



 5 

IV. Napirend 
Az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Okmányiroda 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

40/2008. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Okmányiroda 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 
        Határidő: 2008. március 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
V. Napirend 
Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatási igény benyújtásának megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyzet: 
Ismereti a képviselő-testület tagjaival az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi 
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási igény benyújtásának lehetőségét.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

41/2008. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 17.§.(1) bekezdése és a 
6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatására. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez 
a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1000 fő feletti. 
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II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 
intézményeket tart fenn. 
III. A település 2007. január 1-jei lakosságszáma 1500 fő feletti. 
IV. Az önkormányzat 

1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi 
társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa fenntartott nevelési, 
oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti 
kapacitás-kihasználtsága az óvodában az 1-3. nevelési években 
együttesen legalább a 75%-át, az általános iskolában az 1-4. 
évfolyamokon, és az 5-8. évfolyamokon együttesen legalább a 75%-át, 
a 4. és 8. évfolyamokon legalább az 50%-át – a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának – eléri. 

2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi 
társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési 
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

V. Az önkormányzat iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és 
idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen 
bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. 

VI. Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/A.§-
a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2008. március 13-án Szerencsen 
Felsmann Balázs Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúra ügyekért 
felelős szakállamtitkára Észak-magyarországi egyeztető fórumot tartott, ahol Barta 
Péter képviselő vett rész. Kéri a képviselő urat, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait az ott elhangozottakról. 
 
Barta Péter képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a fórum tárgya az Észak-
magyarországi Régióban lévő, országos közforgalmú személyszállítás 
szüneteltetésére javasolt vasúti mellékvonalak térségi üzemeltetésének kérdései, 
lehetőségei, a vasútvonalak további hasznosítása. Elmondja, hogy a szakállamtitkár 
úr tájékoztatta a meghívottakat, hogy a Gazdasági Minisztérium az önkormányzatok 
részvételét kéri egyedileg vagy társulásban a vasút üzemeltetés támogatását, egyes 
kiszolgáló tevékenységek ellátását: 
Például.:  

• települési adottságoknak megfelelően utasok vasútra történő ráhordása 
önkormányzati mikrobusszal, iskolabusszal 

• vasútállomáshoz vezető megfelelő burkolt közút, vagy járda kialakítása 
• vasútállomásnál kerékpártároló és parkoló kialakítása  
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• vasútállomás épületek, várótermek, WC-k, megállóhelyek karbantartása, 
tisztántartása  

   
Ha az önkormányzatok vállalják ezen feladatok átvételét úgy szándékukat írásban 
kell bejelenteni a GKM-nek. A beérkezett szándéknyilatkozatok alapján a 
minisztérium előreláthatólag 2008. májusában pályázatot fog kiírni a vonalak 
(szándéknyilatkozat nélküli) térségi vasútként való működtetésére.  
    
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Bognár Ignác helyi lakos levelét, melyben kéri 
Fényes Elek „Magyarország Geographiai szótárából” című könyv kiegészítését. 
Elmondja, hogy Szabó József apát úrral történt egyezetés alapján egyetért ezzel a 
leírással.  
Bársony Béla helyi lakos Bélapátfalvai helyi-helytörténeti elnevezés tisztázásáról 
szóló levelével egyetért, ugyanis csak hivatalosan lehet a tó elnevezését 
megváltoztatni. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva csatlakozni kíván a 
Rákellenes Ligához. 
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy az előre kihirdetett egész napos áramszünetre az ÉMÁSZ miért nem 
biztosít a közintézmények részére áramfejlesztőt.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a még meglévő nyárfák kivágására mikor kerül sor? 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
A tó környékén, valamint a temető területén szükséges lenne az életveszélyes fák 
kivágására.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Városfejlesztési munkacsoport 8 fővel 
kezdte meg működését, de időközben Csuhány Béla építész lemondott tagságáról. 
Javasolja, hogy a csoport 7 fővel dolgozzon tovább és készüljön el annak Szervezeti 
és Működési Szabályzata. A munkacsoport feladata az új polgármesteri hivatal, a 
piactér területén történő üzletközpont, illetve parkoló kialakításával kapcsolatos 
javaslatok tétele. Az önkormányzat a városfejlesztési munkacsoport javaslatára két 
építész irodától kért árajánlatot az akcióterületi terv elkészítésére.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az akcióterületi terv 
megrendeléséről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

42/2008. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 
„Funkcióbővítő településrehabilitáció” című ÉMOP 2007. 3.1.2. pályázathoz 
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szükséges akcióterületi tervet a Fabrik Építész Műhely Bt.-től (1117 Budapest, 
Bölcső utca 8. III/4.) és az Egri Építész Iroda Kft.-től (3300 Eger, Dobó u. 18.) 
az árajánlat kérés szerint 100 - 100 ezer Ft + Áfa összegben.  
 
        Határidő: 2008. április 25. 
        Felelős: polgármester   

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


