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Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. május  
26-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
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1. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás 
pályázatának elbírálása  

2. Bélkő Kht. 2007. évi mérleg beszámolójának megtárgyalása  
3. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 

megtárgyalása  
4. Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása  
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Bélapátfalva, 2008. május 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    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: Balogh Sándor testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Kovácsné Bessenyei Rita gyámhivatali ügyintéző  
        Nagy Anita igazgatási előadó 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég :    Gédráné Szabados Borbála pályázó 
        Varga Attila pályázó 
        Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő 
 
 
 

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

 
 

Napirend 
 
 
 

1. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás 
pályázatának elbírálása  

2. Bélkő Kht. 2007. évi mérleg beszámolójának megtárgyalása  
3. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 

megtárgyalása  
4. Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása  
5. A Városi Gyámhivatal 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalása                   
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás 
pályázatának elbírálása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a 4 pályázó nyilatkozatot tett a nyilvános tárgyalásról, akik közül 2 fő 
jelent meg. A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat, 
valamint Kary József alpolgármester javaslatára egy szakmai bizottság is 
véleményezte a pályázatokat. 
 
Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az intézményvezetői állás közzétételre 
került a Kulturális Közlönyben, a www.kozigallas.hu portálon, ahol az 
önkormányzatoknak a megüresedett közalkalmazotti helyeket kötelezően meg kell 
jelentetni, valamint a város honlapján. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi a megjelent pályázókat, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a 
pályázatukat? 
 
Gédráné Szabados Borbála pályázó:  
Elmondja, hogy a korábban elindított HEFOP tanfolyam folytatását szorgalmazza. 
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy a jelenleg még hiányzó nyelvvizsga bizonyítvány pótlására mikor kerül 
sor? A technikai feladatok (videofelvétel, riportok készítése) ellátását ki fogja 
elvégezni? Hány fő dolgozó tudná ellátni a Művelődési Ház és Könyvtár feladatait? 
 
Gédráné Szabados Borbála pályázó:  
2008. szeptember 20-án fog nyelvvizsgázni. A technikai feladatokat a jelenleg is az 
intézményben dolgozó munkatársa végezné el. Úgy gondolja, hogy 4 fővel el lehet 
végezni a feladatot.  
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi Varga Attila pályázót, hogy nyelvismeretre az eddigi munkája során nem volt 
szüksége? Hány fő dolgozó tudná ellátni a Művelődési Ház és Könyvtár feladatait? 
Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak? 
 
Varga Attila pályázó:  
Eddigi munkájának elvégzéséhez tolmács állt a rendelkezésére. A minimális és reális 
alkalmazotti létszám 4 fő. Nemzetközi kapcsolatai többrétűek (Írország, Szlovákia, 
Montenegró). 
 
Kary József alpolgármester:  
Milyen források megszerzését illetve pályázatok benyújtását kezdeményezné. 
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Varga Attila pályázó:  
Minden évben kötelezően benyújtandó érdekeltségnövelő pályázat, könyvtári 
szolgáltatások bővítéséről szóló pályázat, híradástechnikai eszközök beszerzésének 
pályázata, közművelődési tevékenység bővítésére és rendezvények szervezésére 
irányuló pályázatok.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a pályázók részvételét és elmondja, hogy az önkormányzat értesítést 
fog küldeni a pályázatok elbírálásáról. 
Kéri a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság egyenként hallgatta meg a pályázókat, akik közül 2 fő visszalépett. 2008. 
május 21-én egy 3 főből álló szakmai bizottság véleményezte a pályázatokat és 
megállapította, hogy 3 pályázó nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, így 
javasolja, hogy az önkormányzat Gédráné Szabados Borbálát bízza meg az 
intézmény vezetésével, azzal a feltétellel, hogy a pályázó vállalja a hiányzó 
nyelvvizsga pótlását és a közművelődési területre vonatkozó felsőfokú szakmai 
képesítés megszerzését.  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a szakmai bizottság 
javaslatát azzal a kiegészített feltétellel, hogy Gédráné egy éven belül szerezze meg 
a nyelvvizsga bizonyítványt, egy éven belül kezdje meg a közművelődési területre 
vonatkozó felsőfokú szakmai képesítés megszerzését, illetve egy éves időtartamra 
készüljön el az intézményvezetői kinevezése.  
 
Firkó János képviselő:  
Egyet ért a bizottság javaslatával és a meghatározott feltételekkel. Javasolja, hogy a 
nyertes pályázó kapja meg a többi 3 pályázónak az anyagát, hogy az abban lévő 
ötletek is megvalósíthatóak legyenek.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az intézményvezető feladatait egyértelműen határozza meg az 
önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Gédráné Szabados Borbála 
vezetői megbízatásáról, illetve a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság javaslata 
alapján a meghatározott feltételekről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

57/2008. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 
szakmai bírálat szerint a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői (igazgató) állására benyújtott pályázatokat - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) b.) pontja, 35. § (2) bek. 
e.) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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Törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 
– megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 
beosztás ellátására Gédráné Szabados Borbálá-t megbízza 2008. június 1. 
napjától 1 év határozott időre (2009. május 31-ig) azzal a feltétellel, hogy 1 
éven belül szerezze meg a nyelvvizsga bizonyítványt és egy éven belül kezdje 
el a közművelődési területre vonatkozó felsőfokú szakmai képesítés 
megszerzését.    
 

           Garantált illetmény                        97.600,- Ft/hó 
           Magasabb vezetői pótlék 225%     45.000,-Ft/hó 
           Illetmény összesen                       142.600,-Ft/hó 
 

          Határidő azonnal 
Felelős polgármester 

 
II. Napirend 
Bélkő Kht. 2007. évi mérleg beszámolójának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 10 
fő és az ülés továbbra is határozatképes. 
Tudomása szerint számszaki változás nem történt a Bélkő Kht. márciusában 
elfogadott 2007. évi pénzügyi beszámolójához képest.  
 
Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő: 
Számszaki változás nem történt csak időbeli elhatárolódások szerepelnek a 
beszámolóban.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Kérdezi, hogy a Gabona Bip Kft-nek miért van ilyen magas összegű tartozása a 
Bélkő Kht. felé? 
 
Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő:  
A cég fizetési átütemezést kért hiteltartozásuk rendezése miatt.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem ért egyet azzal, hogy a Kht. beleegyezett a fizetési határidő hátratolásával, 
hiszen így is magas összegű a behajthatatlan követeléssé nyilvánított három cég 
tartozása. Úgy gondolja, hogy ez az oka annak, hogy a vállalkozók munkahely-
teremtési támogatására nincs pénzösszeg tervezve a Kht. 2008. évi költségvetésébe 
és valószínűleg ezért nem tud támogatást nyújtani a Bélapátfalva Idegenforgalmáért 
Közhasznú Egyesület részére. Kérdezi, hogy a Hung-Or Zrt. tartozása még fennáll? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Hung-Or Zrt. 2008. év elején kifizette a tartozását a Bélkő Kht. felé. A Kht-tól kapott 
pénzeszközök pályázati önerőre lettek felhasználva. Tudomása szerint a Bélkő Kht. 6 
év alatt 90 millió Ft-ot fektetett be az idegenforgalom fejlesztésébe.  



 7 

 
Bikki Oszkár képviselő:  
Kérdezi, hogy a fizikai állomány szakmai összetétele hogyan tevődik össze? Úgy 
gondolja, hogy a felújítási és karbantartási munkálatokat a Bélkő Kht. dolgozói 
végezhetnék el.  
 
Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő:  
A Bélkő Kht. 8 fő fizikai létszámmal működik, akik közül 7-en szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkeznek.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2007. évi mérleg 
beszámolójáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

 
58/2008. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. 2007. évi mérleg beszámolóját.   
 
        Határidő: 2008. május 31. 
        Felelős: polgármester 
 

III. Napirend 
A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 9 fő az  ülés továbbra is határozatképes.  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi 
feladatokról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a jövőben az adatokat tartalmazó táblázatok egészüljenek ki az 
előző évi adatokkal is, hogy azokat össze lehessen hasonlítani.  
A beszámolóban szerepel, hogy 2007. évben nem készül bűnmegelőzési program a 
körjegyzőségre vonatkozóan, és úgy gondolja, hogy minden évben készülnie kellene 
ilyen leírásnak. 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az évente elkészülő beszámolónak van egy formai követelménye. Elmondja, hogy a 
bűnmegelőzési program elkészítéséhez szakemberek szükségesek. 
 
Kary József alpolgármester:  
Ő is fontosnak tartja az adott évre vonatkozó bűnmegelőzési program elkészítését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzői hatáskörben végzett 
gyámügyi feladatokról szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

59/2008. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló 
beszámolót. 
 
       Határidő: 2008. május 31.  
       Felelős: címzetes főjegyző  

 
IV. Napirend 
Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgálatának tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről 
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a jövőben az adatokat tartalmazó táblázatok egészüljenek ki az 
előző évi adatokkal is, hogy azokat össze lehessen hasonlítani.  
 
Kovácsné Kakuk Mária SZEGYI vezető:  
A beszámoló mindig az előző évi beszámoló adataihoz mérten készül el, ami a jelen 
esetben növekedést mutat. Elmondja, hogy a napi ügyfélforgalom magas emiatt 
munkaidőn túl végzik a kötelező feladatokat.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgálatának tevékenységéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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60/2008. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
        Határidő: 2008. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
V. Napirend 
A Városi Gyámhivatal 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása    
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Városi Gyámhivatal 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Városi Gyámhivatal 2007. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A beszámoló a 2007. évi tevékenységről szól, 2008. évben teljes körű személyi 
változás történt. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Városi Gyámhivatal 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

61/2008. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Városi Gyámhivatal 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
        Határidő: 2008. május 26. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
 
Kary József alpolgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.    
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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 
                  
                   
                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


