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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. június  
12-én 9.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. ÉMOP -2007- 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat 
benyújtása  

2. ÉMOP -2007- 4.1.1. Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítésére című pályázat benyújtása   

3. ÉMOP -2008- 4.2.1. B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című 
pályázat benyújtása   

4. Fogorvosi vállalkozói szerződés módosítása   
5. Háziorvosi szerződések módosítása 
6. Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület megalapítása                    
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

63/2008.(VI.12.) ÉMOP -2007- 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat benyújtása 
64/2008.(VI.12.) ÉMOP-2007-3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázathoz szükséges 

akcióterületi terv elfogadása  
65/2008.(VI.12.) Bélapátfalva Város szabályozási tervének módosítása  
66/2008.(VI.12.) Az ÉMOP -2007- 4.1.1. Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg 

szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítésére 
című pályázat benyújtása 

67/2008.(VI.12.) ÉMOP -2008- 4.2.1. B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című pályázat 
benyújtása 

68/2008.(VI.12.) Fogorvosi vállalkozási szerződés módosítása 
69/2008.(VI.12.) Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés 

módosítása 
70/2008.(VI.12.) STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés módosítása 
71/2008.(VI.12.) Bekölce Község Önkormányzatával háziorvosi ellátásra vonatkozóan kötött 

megállapodás felbontása 
72/2008.(VI.12.) Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület megalapítása  

 
  
Bélapátfalva, 2008. június 12. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. június 
12-én 9.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    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: Kary József alpolgármester 
          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 10 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

 
 

Napirend 
 
 

1. ÉMOP -2007- 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat 
benyújtása  

2. ÉMOP -2007- 4.1.1. Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítésére című pályázat benyújtása   

3. ÉMOP -2008- 4.2.1. B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című 
pályázat benyújtása   

4. Fogorvosi vállalkozói szerződés módosítása   
5. Háziorvosi szerződések módosítása 
6. Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület megalapítása                    
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
ÉMOP -2007- 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat benyújtása  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az ÉMOP -2007- 3.1.2. Funkcióbővítő 
településrehabilitáció pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.  
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Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés határozatképes.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy mikorra valósulhat meg a pályázatban szereplő terv szerinti település 
fejlesztése? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A pályázat kétfordulós, ami azt jelenti, hogy 2008. szeptember közepén lesz 
eredményhirdetés, ahol kiderül, hogy a pályázat bekerül-e a második fordulóba. Ha a 
pályázat nyer, akkor 2010 nyarán-őszén el lehet kezdeni a munkálatokat és további 2 
év kell hozzá, hogy elkészüljön a tervnek megfelelően. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy az önkormányzat az önrész összegére is nyújtson be pályázatot.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a 91 millió Ft összegű ingatlan vásárlás miért szükséges? A korábban 
létrehozott városfejlesztési munkacsoport már egy hónapja nem ülésezett és erről a 
magas összegről sem tudott.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A pályázati kiírás szerint a 91 millió Ft a maximálisan engedett ingatlan vásárlási 
összeg. A munkacsoport javaslatára a képviselő-testület elfogadta az akcióterületi 
tervet.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kéri a határozati javaslat mellé csatolt táblázat sorainak részletezését, illetve a 
rövidítéséket és mozaik szavakat értelmezését.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A fősorok összegei már nem módosulnak, csak a sorok között lehet még változtatást 
eszközölni. A mozaik szavakat a pályázati kiírásnak megfelelően kell tartalmaznia.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÉMOP -2007- 3.1.2. 
Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

63/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (I.10.) sz. 
határozatával döntött a pályázat benyújtásáról az ÉMOP-2007-3.1.2. pályázati 
kiírásra.  
A pályázat célja a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melyet 
gazdasági társaságokkal közösen kíván a város megvalósítani.  

 
A beruházás tervezett bekerülési költsége   999.490 ezer Ft 
Önkormányzati tevékenységek költsége    899.540 ezer Ft 
Megpályázandó támogatás     748.417 ezer Ft 
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Biztosítandó saját erő      151.123 ezer Ft 
 

A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges saját erőt, 
151.123 ezer Ft-ot a beruházási és felújítási alapja terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, meghatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.  

  
Határidő: 2008. június 16. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÉMOP-2007-3.1.2. 
Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázathoz szükséges akcióterületi tervről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

64/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
városközpont funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi tervet.  

 
        Határidő: 2008. június 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város szabályozási 
tervének módosításáról.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

65/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

A városközpont rehabilitációjának megvalósítása céljából Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz arról, hogy az akcióterületi 
tervben meghatározott beavatkozások illeszkedésének érdekében elindítja a 
szabályozási terv vonatkozó részeinek módosításához szükséges 
intézkedéseket.  

        Határidő: 2008. június 16. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
ÉMOP -2007- 4.1.1. Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítésére című pályázat benyújtása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a ÉMOP -2007- 4.1.1. Egészségügyi 
szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó 
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beteg szakellátás korszerűsítésére című pályázat benyújtásáról szóló határozati 
javaslatot.   
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy a pályázatba kerüljön be az Egészségház szünetmentes áramforrás 
kialakítása. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÉMOP -2007- 4.1.1. 
Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítésére című pályázat 
benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

66/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett 
„Egészségügyi szolgáltatások / Kistérségi járó beteg szakellátó központok 
fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítésére” (ÉMOP -2007- 
4.1.1. című kiírásra pályázatot nyújt be.  
A pályázat tárgya Bélapátfalva, IV. Béla út 3. sz. alatti Egészségház II. 
ütemének megvalósítása.  

 A szükséges önrész alakulása a következők alapján:  
 

Szükséges önrész Pályázaton elnyerhető összeg Bruttó összköltség 
13.991.171 Ft 125.920.536 Ft 139.911.707 Ft 

 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
        Határidő: 2008. június 23. 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
ÉMOP -2008- 4.2.1. B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című pályázat 
benyújtása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a ÉMOP -2008- 4.2.1. B.C. Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék 
önálló fejlesztése című pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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67/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint 
bölcsődék önálló fejlesztése” (ÉMOP -2008- 4.2.1 B.C.) című kiírásra 
pályázatot nyújt be.  
A pályázat tárgya önálló bölcsőde kialakítása, egy meglévő önkormányzati 
szolgálati lakás átalakításával, és ehhez mozgásfejlesztő termek építése, 
valamint annak felszerelése. A pályázat tartalmazná az épület komplex 
felújítását, EU szabványoknak, és az ÁNTSZ szabályainak megfelelő 
átalakítását, valamint környezetének fejlesztését is.  
A szükséges önrész alakulása a következők alapján:  

 
Szükséges önrész Pályázaton elnyerhető összeg Bruttó összköltség 

4.312.399 Ft 38.811.583 Ft 43.123.982 Ft 
 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
        Határidő: 2008. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
Fogorvosi vállalkozói szerződés módosítása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a fogorvosi vállalkozói szerződés módosítását 
és elmondja, hogy Dr. Soós László fogorvos a nagyobb körzet ellátását igényelné.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fogorvosi vállalkozási szerződés 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

68/2008. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a fogorvosi vállalkozási szerződés módosítását.  
(1. melléklet) 
        Határidő: 2008. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 

V. Napirend 
Háziorvosi szerződések módosítása 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a háziorvosi szerződések módosítását és elmondja, hogy a vizitdíj 
megszűnése miatt szükséges.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dr. Losonczy és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

69/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött 
szerződés módosítását. 

 (2. melléklet)        
Határidő: 2008. június 30. 

        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a STUMPF-MED Egészségügyi 
és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

70/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel kötött 
szerződés módosítását. 

 (3. melléklet) 
        Határidő: 2008. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bekölce Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a háziorvosi ellátásra vonatkozó 
megállapodását felbontja és kérik a közös megegyezéssel történő megszüntetést.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás 
megszüntetéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

71/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bekölce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 28-i 
ülésén a 2005. augusztus 30-án kelt - háziorvosi ellátásra vonatkozóan kötött - 
megállapodás felbontásáról határozott.  
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Fentiek alapján Bekölce Község Önkormányzata kérelmezte, hogy a 
megállapodás 2008. május 15-i hatállyal közös megegyezéssel szűnjön meg.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bekölce Község 
Önkormányzata közötti, 2005. augusztus 30-án kelt, háziorvosi szolgálat 
ellátására kötött megállapodást közös megegyezéssel megszünteti.  

 
        Határidő: 2008. június 30. 
        Felelős: polgármester  
 
 
VI. Napirend 
Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület megalapítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület megalapítását és elmondja, hogy az alapító tagság a Bélapátfalvai 
kistérségnek 500 ezer Ft költséget jelent.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alapítóként történő 
részvételről.      
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

72/2008. (VI.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Hevesi Helyi Közösség által megalakítani kívánt non profit szervezet 
(Észak-Hevesi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület) megalapításában 
alapítóként részt kíván venni.  
A képviselő-testület határozott arról is, hogy az Egyesület éves tagdíját mindig 
időben megfizeti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyesületben 
alapítóként való részvételre.     

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester    
 
VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bikki Oszkár képviselő:     
Tudomása szerint már több településen működik az hogy a rászorulók csak akkor 
kaphatnak segélyt, ha azért társadalmi munkát vállalnak. Javasolja, hogy ez 
működjön Bélapátfalván is.  
Kérdezi, hogy a Bélkő Kht. ügyvezető igazgatói poszt betöltésével kapcsolatosan 
milyen intézkedések tett az önkormányzat, hiszen a jelenlegi ügyvezető anyai 
örömök elé néz. 
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Ferencz Péter polgármester:  
A Bélkő Kht. taggyűlés már tárgyalta az ügyet, de döntés nem született. 
Egyet ért a segélyezettek munkavállalásával, de meg kell vizsgálni az ügyet, hogy az 
önkormányzat törvénytelenséget ne kövessen el.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
  
 
                    
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 


