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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
november 24-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása           

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása       

3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása    

4. Belső ellenőrzésről szóló társulási megállapodás megtárgyalása     
5. Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátásról szóló társulási 

megállapodás módosításának megtárgyalása   
6. Regionális vízművek tulajdonának megszerzése  
7. A Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése című pályázati dokumentációhoz 

szükséges fenntartási nyilatkozat benyújtása  
8. Bélapátfalva 347 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
9. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosításának megtárgyalása  
10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának megtárgyalása 
11. Országos Arany János Tehetséggondozó Program 2009-2010 tanévre 

beérkezett pályázat elbírálása     
12. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

136/2008.(XI.24.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

137/2008.(XI.24.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása  

138/2008.(XI.24.) Belső ellenőrzésről szóló társulási megállapodás elfogadása  
139/2008.(XI.24.) Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátásról szóló társulási 

megállapodás módosítása 
140/2008.(XI.24.) Regionális vízművek tulajdonának megszerzése 
141/2008.(XI.24.) Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése című pályázati dokumentációhoz szükséges 

fenntartási nyilatkozat benyújtása 
142/2008.(XI.24.) Bélapátfalva 347 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
143/2008.(XI.24.) Bélapátfalva 439 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
144/2008.(XI.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Szabó Tímea bélapátfalvai lakos támogatása  
145/2008.(XI.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Kolozsi Péter bélapátfalvai lakos támogatása 
146/2008.(XI.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Kormos Emese bélapátfalvai lakos támogatása 
147/2008.(XI.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Laub István bélapátfalvai lakos támogatása 
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148/2008.(XI.24.) Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretein belül Fehér Barbara 
bélapátfalvai lakos támogatása  

149/2008.(XI.24.) Móricz Zsigmond utcában található építési telkek kedvezményes értékesítéséről 
szóló pályázati felhívás elfogadása  

150/2008.(XI.24.) Építésügyi hatósági feladatok ellátására +1 fő köztisztviselő alkalmazása  
151/2008.(XI.24.) Bélapátfalva Város Idősek Klubja Alapító okiratának módosítása 
152/2008.(XI.24.) Bélapátfalva Város Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 

beszámolással kapcsolatos feladatainak szabályzata 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

15/2008.(XI.25.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

16/2008.(XI.25.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása 

 

 

 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
november 24-én 14.00 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 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
        Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:      Mikó Béla könyvvizsgáló                                           
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Napirend előtt felkéri Barta Péter képviselőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait a 2008. november 12-én megtartott Eger-Putnok vasútvonal 100 éves 
jubileumi ünnepségéről.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.  

 

Napirend 
 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása           

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása       

3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása    

4. Belső ellenőrzésről szóló társulási megállapodás megtárgyalása     
5. Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátásról szóló társulási 

megállapodás módosításának megtárgyalása   
6. Regionális vízművek tulajdonának megszerzése  
7. A Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése című pályázati dokumentációhoz 

szükséges fenntartási nyilatkozat benyújtása  
8. Bélapátfalva 347 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
9. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosításának megtárgyalása  
10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának megtárgyalása 
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11. Országos Arany János Tehetséggondozó Program 2009-2010 tanévre 
beérkezett pályázat elbírálása     

12. Egyéb ügyek, indítványok 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Barta Péter képviselő: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy 100 évvel ezelőtt 1908. november 12-én 
indult el az Eger-Putnok vasútvonal. Ezen évforduló alkalmával egy értekezlettel 
egybekötött ünnepségen vett részt. Elmondja, hogy várhatóan a Szilvásvárad-Putnok 
vasútvonal meg fog szűnni rossz állapota, ipar és nyersanyag szállítás hiánya miatt. 
Az Eger-Szilvásvárad közti vasútvonalat a turizmusra és a szakasz jó állapotára 
hivatkozva még fenn lehet tartani.   
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása           
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása az előírásoknak megfelelő, elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 15/2008. (XI.25.) sz. rendeletét az önkormányzat és 
intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt.   
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása           
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 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 2008. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a ravatalozó felújítása miért most kezdődött el, hogy érintette a 
november 1-jei ünnepet? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati elbírálás megtörtént és a munkálatokat el kellett kezdeni.  
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy a településen hány közkút van? 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
A településen 17 közkút van, ami nem leszerelhető. Napi 0,5 m3 vízért kell átalányt 
fizetnie az önkormányzatnak.     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

136/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt.      

 
        Határidő: 2008. november 30. 
        Felelős: polgármester  
       
III. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalták az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetési koncepcióját és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait.     
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokat tette: 
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1. javaslat:  
Különös, kiemelkedő tehetségű diákok ösztöndíj támogatása (szociális 
rászorultságtól függetlenül) 
 
2. javaslat: 
Idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/vendégéjszaka legyen 
 
3. javaslat: 
A közalkalmazottak részére a 6000 Ft/fő havi étkezési jegy biztosítása 
 
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokat tette: 
 
1. javaslat: 
A lakbérek bérleti díjának megállapítása  
A 27/2007. (XII.11.) sz. rendelet 2. sz. melléklet piaci elven történő bérleti díj mértéke  
érvényes abban az esetben, ha a bérlő családjában az egy főre jutó nettó jövedelem 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegét (28.500.-). Javasolja, 
hogy ez az emelt összeg 2009. december 31-ig lépcsőzetes emelkedéssel 
(negyedévenkénti 25 %-os emeléssel) kerüljön befizetésre. 
 
2. javaslat: 
Közterület használati díj mértéke  
A 2009. évben a piaci közterület használati díjhoz kerüljön feltüntetésre a napi 
iparűzési díj megfizetése.  
 
3. javaslat: 
Idegenforgalmi adó 
A 2009. évi idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/vendégéjszaka legyen. 
 
4. javaslat:  
Az intézmények részéről jelentkező felújítási, fejlesztési igények  
A pályázati lehetőségekhez igazodjon az intézmények részéről jelentkező felújítási, 
fejlesztési igények sorrendje. 
 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokat tette: 
 
1. javaslat: 
A lakbérek bérleti díjának megállapítása  
A 27/2007. (XII.11.) sz. rendelet 2. sz. melléklet piaci elven történő bérleti díj mértéke  
érvényes abban az esetben, ha a bérlő családjában az egy főre jutó nettó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át meghaladja. A 
szociális elven történő bérleti díj mértékét 50%-kal javasolja megemelni.  
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2. javaslat:  
Közterület használati díj mértéke  
A 2009. évben a piaci közterület használati díjhoz kerüljön feltüntetésre a napi 
iparűzési díj megfizetése.  
 
3. javaslat:  
Idegenforgalmi adó 
A 2009. évi idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/vendégéjszaka legyen. 
 
4. javaslat:   
A közalkalmazottak részére 6000 Ft/fő havi étkezési jegy biztosítása  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Elmondja, hogy a különös, kiemelkedő tehetségű diákok ösztöndíj támogatása 
(szociális rászorultságtól függetlenül) az ő javaslata volt. Úgy gondolja, hogy egy 
támogatási formát kellene a költségvetés sorai közé betenni, az olyan kiemelkedő 
tehetségű tanulók támogatására, akik nem esnek bele a szociálisan támogatottak 
körébe, de mégis rászorultak. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Jövő Nemzedéke Alapítvány nem tudná támogatni az ilyen 
tanulókat.  
 
Firkó János képviselő:  
A Segítő Kezek és a Jövő Nemzedéke Alapítvány 50-50 ezer Ft/év összegben 
támogathatja a kiemelkedő tehetségű tanulókat. Ha a befizetett SZJA 1%-a a fenti  
alapítványok számlájára érkezne megfelelő fedezet lehetne a tanulók támogatására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a 2009. évi költségvetés tárgyalásáig a Szociális és Oktatási 
Bizottság dolgozza ki, hogy milyen forrásból lehetne ezt az önkormányzati 
támogatást beleépíteni a költségvetési rendeletbe. 
Elmondja, hogy 2009. évben várhatóan az iparűzési adó mértéke csökkenni fog, a 
tévesen igényelt normatív támogatást vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. 
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja magas és 
nehogy emiatt munkahelyek szűnjenek meg.   
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciója az 
előírásoknak megfelelő, elfogadásra javasolja.  
 
Barta Péter képviselő:  
Fontosnak tartja a IV. Béla útról az Apátság útra feljáró útszakasz felújítását. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójából hiányolja a 
bevételek növekedéséről szóló javaslatokat. Kérdezi, hogy a IV. Béla úti 
járdaszakasz felújítása mikor valósul meg? 
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Bikki Oszkár képviselő: 
Kérdezi, hogy a térfigyelő rendszer mikortól fog üzemelni? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalvai központtal kistérségi televízió működik 13 + 1 településen. A televízió 
hatékony üzemeltetéséhez munkatársakra van szükség, akik riportokat, felvételeket 
készítenek és a technikai feladatokat ellátják. Az Egri Vármúzeum és Bélapátfalva 
között megállapodást lehetne kötni cserépedény kiállítás megszervezésére. 
Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzanak az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetési koncepciójának módosító javaslatairól.    
 
1. javaslat  
A lakbérek bérleti díjának megállapítása  
A 27/2007. (XII.11.) sz. rendelet 2. sz. melléklet piaci elven történő bérleti díj mértéke  
érvényes abban az esetben, ha a bérlő családjában az egy főre jutó nettó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át meghaladja. A 
szociális elven történő bérleti díj mértékét 50%-kal javasolja megemelni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Visszavonja a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsági ülésen tett a lakbérek bérleti 
díjának megállapításáról szóló javaslatát. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta. 
 
2. javaslat  
Közterület használati díj mértéke  
A 2009. évben a piaci közterület használati díjhoz kerüljön feltüntetésre a napi 
iparűzési díj megfizetése.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta. 
 
3. javaslat  
Idegenforgalmi adó 
A 2009. évi idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/vendégéjszaka legyen. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta. 
 
4. javaslat 
Az intézmények részéről jelentkező felújítási, fejlesztési igények  
A pályázati lehetőségekhez igazodjon az intézmények részéről jelentkező felújítási, 
fejlesztési igények sorrendje. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta. 
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5. javaslat 
A közalkalmazottak részére 6000 Ft/fő havi étkezési jegy biztosítása a 2009. évi 
költségvetést figyelembe véve  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta. 
 
6. javaslat 
Különös, kiemelkedő tehetségű diákok ösztöndíj támogatása (szociális 
rászorultságtól függetlenül) alapítványok segítségével. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta. 
 
8. javaslat 
- a IV. Béla útról az Apátság útra feljáró útszakasz felújítása 
- Térfigyelő rendszer kialakítása  
- Tóhoz vezető út közvilágítása 
- Kistérségi televízió fejlesztése  
- Egri Vármúzeummal történő megállapodás megkötése  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetési koncepciójáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

137/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési koncepciót – a 
módosítási javaslatokkal együtt – a további tervező munka alapjául. 

 
Határidő: 2009. február 15. 
Felelős: polgármester  

 
IV. Napirend 
Belső ellenőrzésről szóló társulási megállapodás megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a belső ellenőrzésről szóló társulási 
megállapodást, amit írásban is megkaptak.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak társulási megállapodásról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

138/2008. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a belső ellenőrzésről szóló társulási megállapodást. 

 (2. melléklet) 
 
        Határidő: 2008. november 24. 
        Felelős: polgármester 
 
V. Napirend 
Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátásról szóló társulási 
megállapodás módosításának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat 
ellátásról szóló társulási megállapodás módosítását, amit írásban is megkaptak.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a társulási megállapodás 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

139/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2008. 06.30-án kelt Mikrotérségi Társulási Megállapodás 
Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó 
Megállapodás 2009. január 1. napjától történő módosítását. 

 (3. melléklet)   
 
        Határidő: 2009. január 1. 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Regionális vízművek tulajdonának megszerzése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a regionális vízművek tulajdonának 
megszerzéséről szóló előterjesztést és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a regionális vízművek tulajdonának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a regionális vízművek 
tulajdonának megszerzéséről.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

140/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
regionális viziközművek tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti 
az érintett települések vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az 
önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló ellátási kötelezettségének 
teljesítésében. A helyzetet tovább rontja a tervezett viziközmű törvény 
módosításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a vízellátás résztvevőit. 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §. Alapján 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felterjesztési jogával 
élve kéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a szükséges egyeztetések 
után minél előbb készítse elő és terjessze az Országgyűlés elé az 1995. évi 
LVII. törvény „a vízgazdálkodásról” módosítását, olyan módon, hogy ne legyen 
lehetőség a vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne legyen 
lehetőség a regionális vízművek ésszerűtlen összevonására, és biztosítsa az 
önkormányzatok számára a regionális vízművek tulajdonának térítésmentes 
megszerzését. 

    
        Határidő: 2008. november 24. 
        Felelős: polgármester 
 
VII. Napirend 
A Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése című pályázati dokumentációhoz 
szükséges fenntartási nyilatkozat benyújtása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése 
című pályázati dokumentációhoz szükséges fenntartási nyilatkozat benyújtását és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése című pályázati 
dokumentációhoz szükséges fenntartási nyilatkozat benyújtását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Óvoda 
korszerűsítése című pályázati dokumentációhoz szükséges fenntartási nyilatkozat 
benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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141/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat az ÉMOP 4.3.1/2F – 2008-0071. jelű 
pályázata – „bélapátfalvai óvoda korszerűsítése” – az értékelés során elérte a 
szakmai megfelelőséghez minimálisan szükséges 60 pontot, azonban a 
pályázati keretösszeg kimerülése miatt nem részesülhetett támogatásban.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Óvoda 
korszerűsítése pályázati dokumentációjára vonatkozó fenntartási nyilatkozatot 
az ÉMOP – 2008 – 4.3.1./2/2F. kódszámú pályázati kiírásra benyújtja, melyre 
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
Bélapátfalva 347 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 347 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 347 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 347 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

142/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 347 hrsz-ú, 138 m2 területű ingatlant 900 
Ft/m2 áron, 124.200 Ft-ért eladja a V-ALAP Vagyonkezelő Kft. (3300 Eger, 
Sas u. 60/a.) részére  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
   
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Németh Boldizsárné tulajdonát képező 439 
hrsz-ú ingatlan megvásárlását, amit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalt és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 



 14 

 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ingatlan megvásárlását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan megvásárlásról a 
határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

143/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Németh 
Boldizsárné Bélapátfalva, Felszabadulás u. 1. sz. alatti lakostól a tulajdonában 
lévő 439 hrsz-ú, 247 m2 területű belterületi ingatlant 300 ft/m2 áron, 74.100 
Ft-ért megvásárolja Bélapátfalva Város Önkormányzata.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 

IX. Napirend 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Vizy Pál és Barta Péter képviselők kimentek a tanácskozó 
teremből. A létszám 9 fő és az ülés továbbra is határozatképes.  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 
16/2008. (XI.25.) sz. rendeletét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
 
X. Napirend 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Vizy Pál és Barta Péter képviselők visszajöttek a tanácskozó 
terembe. A létszám 11 fő és az ülés határozatképes.  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálását és javasolja Szabó Tímea, Kolozsi Péter, Kormos 
Emese és Laub István bélapátfalvai lakosok támogatását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Szabó Tímea támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

144/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Szabó Tímea  

Bélapátfalva, József A u. 10/18. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2009. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2009. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Kolozsi Péter támogatásáról.  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

145/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Kolozsi Péter  

Bélapátfalva, Szabadság u. 2. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2009. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2009. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Kormos Emese támogatásáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

146/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Kormos Emese  

Bélapátfalva, Béke u. 1. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2009. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2009. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Laub István támogatásáról.  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

147/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Laub István   

Bélapátfalva, Marx K. u. 22. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2009. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2009. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
XI. Napirend 
Országos Arany János Tehetséggondozó Program 2009-2010 tanévre 
beérkezett pályázat elbírálása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program 2009-2010 tanévre beérkezett pályázat elbírálását és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Országos Arany János Tehetséggondozó Program 2009-
2010 tanévre beérkezett pályázat elbírálását és javasolja, hogy az önkormányzat 
Fehér Barbara bélapátfalvai lakost 5.000 Ft /hó ösztöndíjban részesítse.    
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Fehér Barbara támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

148/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalja, hogy Fehér Barbara Bélapátfalva, 
Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti lakost az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program keretén belül a 2009-2010-es tanévtől havi 5.000 
Ft ösztöndíjban részesíti, továbbá az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év 
szeptember 30-ig sor kerül, a tanuló pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja 
tanulmányait.  

 
        Határidő: 2009. október 30. 
        Felelős: polgármester 
XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Móricz Zsigmond utcában található építési 
telkek kedvezményes értékesítéséről szóló pályázati felhívását.  
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint a pályázók köre szűkre szabott, javasolja, hogy a telkek 
értékesítésének feltételei között szerepeljen a gyermekvállalás. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a pályázati felhívás 5. pont c.) bekezdése jogász segítségével 
megfogalmazott garanciális szabályt tartalmazzon.   
 
Kary Jószef alpolgármester:  
Véleménye szerint a felhívás 3. és 6. pontját összesíteni kellene.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pályázati felhívásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

149/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Móricz 
Zs. utcában található építési telkek kedvezményes 1 Ft/m2 –es áron történő 
értékesítéséről szóló Pályázati felhívást az elhangzott kiegészítésekkel 
elfogadja.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés 
feltételeinek kiegészítését a pénzügyi csoporttal együttesen dolgozza ki és a 
pályázati felhívást tegye közzé.  
 
        Határidő: 2009. január 15. 
        Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az építésügyi hatósági feladatok 
ellátására jogszabály szerint 2 fő köztisztviselőt kell alkalmazni 2009. január 1-jétől 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának és jelenleg 1 fő van. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a +1 fő köztisztviselő 
foglalkoztatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

150/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
építésügyi hatóság köztisztviselői létszámot 2009. január 1-től 2 főben 
határozza meg. A jelenleg alkalmazott 1 főhöz + 1 fő - részmunkaidős, heti 8 
órában – köztisztviselő foglalkoztatását biztosítja.  

 
        Határidő: 2009. január 1. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 
 
Kary Jószef alpolgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva Város honlapja elkészült 
és folyamatos feltöltés és frissítés alatt áll. A honlapról letölthetőek az aktuális és a 
korábbi képviselő-testületi ülés előterjesztései. Javasolja a takarékosság 
szempontjából a papír alapon történő kiküldés megszüntetését, hiszen a 
képviselőknek lehetősége van ezek megtekintéséhez, lementéséhez, illetve 
kinyomtatásához.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki nem kéri a papír alapú előterjesztés 
kiküldését, az jelezze a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Bélapátfalva Város Idősek Klubja Alapító 
okiratának módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Alapító Okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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151/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Bélapátfalva Város Idősek Klubja 84/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi 
határozat alapján Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

 
 

I. A 3. pont  az alábbival egészül ki:  
    „3./ Intézmény alaptevékenysége és ellátási területe:” 

TEÁOR ’08 szám: 5629 Egyéb vendéglátás 
 

 II.       A 3.2. pont az alábbiakkal egészül ki: 
          „3.2. Szociális étkeztetés vonatkozásában az ellátási terület:” 
 Egerbocs, 
 Hevesaranyos települések. 
 
       Határidő: 2008. november 24. 
       Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Város Önkormányzat által 
felügyelt költségvetési szervek beszámolással kapcsolatos feladatainak szabályzatát. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szabályzatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

152/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzat által felügyelt költségvetési 
szervek beszámolással kapcsolatos feladatainak szabályzatát. 
(5. melléklet) 

 
Határidő: 2008. november 24. 
Felelős: polgármester 

 
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja, hogy a Petőfi Sándor utcai eligazító tábla meg van rongálva, javításra 
szorul. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kht. kitisztította az elkerülő utat 
előkészítve az út kátyúzására, de érkezett egy levél az önkormányzathoz az 
Alkotmány utca lakóitól, hogy nem szeretnék, ha a teherautó forgalom ezen a 
szakaszon közlekedne. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Tudomása szerint nemzetközi vendégek érkeztek Bélapátfalvára kéri a polgármester 
urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Szlovákiai Jasov városból érkeztek vendégei az elmúlt hét 
pénteken testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából, ahol bemutatkozott 
Bélapátfalva. 
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy miért a téli időszakokban kell az ÉMÁSZ-nak karbantartás miatt 
áramszünetet elrendelnie? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéri, hogy a fenti észrevételt megteszi az ÉMÁSZ felé. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
    
 
 
  


