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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. február 

19-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása             

2. A polgármester illetményének megállapítása  
3. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
4. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása 
5. Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó 

Mikrotérségi Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása  
6. Megállapodás Szilvásvárad Önkormányzattal fejlesztő pedagógus közös 

foglalkoztatásáról 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

17/2009.(II.19.) A polgármester illetményének megállapítása  
18/2009.(II.19.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
19/2009.(II.19.) Megállapodás Szilvásvárad Önkormányzattal fejlesztő pedagógus közös 

foglalkoztatásáról 
   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2009.(II.20.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete  
2/2009.(II.20.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 

2/1995. (I.30.) rendelet módosítása 
 
 
Bélapátfalva, 2009. február 19. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. február 
19-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester 
         Bikki Oszkár és Boros Mária testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 9 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 

Napirend 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása             

2. A polgármester illetményének megállapítása  
3. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
4. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása 
5. Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó 

Mikrotérségi Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása  
6. Megállapodás Szilvásvárad Önkormányzattal fejlesztő pedagógus közös 

foglalkoztatásáról 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 9 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 

I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása   
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.      
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
1. javaslat: 
A Művelődési Ház és Könyvtár egyéb kiadásai közt szereplő forrás színházi 
előadásra 200 ezer Ft-ot javasol. A fent maradó 300 ezer Ft kerüljön át a működési 
célra átadott pénzeszközök közé az Idegenforgalmi Egyesület részére.    
 
Barta Péter képviselő:  
Pályázat útján játszótér megvalósítását javasolja a Damjanich út végén lévő telken.  
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
rutinszerű előterjesztés, jogszabálynak megfelelő és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
         
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetésének főszámait és elmondja, hogy Magyarországon pénzpiaci válság 
van és további megszorítások várhatóak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy az önkormányzat több figyelmet fordítson a beruházásoknál használt 
építőanyagokra, mert az Egészségháznál és a ravatalozónál rossz minőségű anyag 
lett felhasználva. Véleménye szerint a beruházásokat Bélapátfalvai cégekkel kellene 
megvalósítani.  
További javaslatai: a GAMESZ átalakulása, a térfigyelő rendszer kiépítése, a helyi 
közutak forgalmi szabályairól szóló 2/2007. (I.30.) rendelet nem betartható, hiszen az 
abban foglaltak szerint nem készültek el a KRESZ táblák, a nótaest kevesebb 
költséggel valósuljon meg, a várossá válás 5. évfordulója alkalmából egy ünnepség 
megrendezése, a Művelődési Ház és Könyvtár kazánjának cseréje megtakarítás 
céljából, parkoló helyek kialakítása, parkolási díj megállapítása. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Sportpálya öltözőjének és vizesblokkjának felújítása megtörtént, amin megtakarítás 
eszközölhető. A Művelődési Ház és Könyvtár kazánjának cseréje kb. 13 millió Ft-ba 
kerülne ami a jelenlegi anyagi helyzetben nem megvalósítható, de ha az 
önkormányzatnak tárgyi eszköz bevétele adódik, akkor az a pénzösszeg 
átcsoportosításra kerülne. A GAMESZ működésének átalakításával kapcsolatban 
kéri a képviselő-testület segítségét ötleteik írásban történő benyújtására. 
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Barta Péter képviselő:  
Nem javasolja a költséges rendezvények megszervezését, ebben a válságos 
időszakban. A Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtson be rendezvények 
költségeinek támogatására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosító javaslatáról.  
 
1. javaslat: (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)  
A Művelődési Ház és Könyvtár egyéb kiadásai közt szereplő forrás színházi 
előadásra 200 ezer Ft-ot javasol. A fennmaradó 300 ezer Ft kerüljön át a működési 
célra átadott pénzeszközök közé az Idegenforgalmi Egyesület részére.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei  
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta az 1/2009. (II.19.) sz. rendeletet az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetéséről a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
A polgármester illetményének megállapítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a polgármester illetményének 
megállapítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a polgármester illetményének megállapítását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a 
szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

17/2009. (II.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2) bekezdése alapján Ferencz Péter 
polgármester havi illetményét 2009. február 1-jétől 483.125,-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 

        Határidő: 2009. február 20. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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III. Napirend 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

18/2009. (II.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet 36. §. (1) bekezdése alapján az 
alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. 
A Képviselő-testület Kary József alpolgármester havi tiszteletdíját 2009. január 
1-jétől 30.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

        Határidő: 2009. február 20. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 

IV. Napirend 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet 
módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosítását és nem javasolja annak 
elfogadását.  
Személyes véleménye szerint elfogadásra javasolja.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az a képviselő, aki nem vesz részt a munkaterv szerinti testületi 
ülésen 75 % tiszteletdíj megvonásban részesüljön, illetve az a bizottsági tag, aki nem 
vesz részt a munkaterv szerinti bizottsági ülésen 25 % tiszteletdíj megvonásban 
részesüljön. A fenti javaslat szerint megtakarítás eszközölhető, amit fejlesztésekre 
lehet fordítani.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak - az előterjesztés szerint - az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. 
(I.30.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 2/2009. (II.19.) sz. rendeletet az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet 
módosítását. 
(2. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Vizy Pál képviselő javaslatáról. 
 
1. javaslat: 
Az a képviselő, aki nem vesz részt a munkaterv szerinti testületi ülésen 75 % 
tiszteletdíj megvonásban részesüljön, illetve az a bizottsági tag, aki nem vesz részt a 
munkaterv szerinti bizottsági ülésen 25 % tiszteletdíj megvonásban részesüljön. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 4 tartózkodás 
szavazattal nem fogadta el a fenti javaslatot.  
 
V. Napirend 
Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó Mikrotérségi 
Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítás az előző ülésen került 
elfogadásra, így nincs szükség a napirendi pont megtárgyalására.  
 
VI. Napirend 
Megállapodás Szilvásvárad Önkormányzattal fejlesztő pedagógus közös 
foglalkoztatásáról 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Szilvásvárad Önkormányzattal kötendő 
megállapodást a fejlesztő pedagógus közös foglalkoztatásáról. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szilvásvárad Önkormányzattal 
kötendő megállapodásról. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

19/2008. (II.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Szilvásvárad Önkormányzattal kötendő megállapodást a fejlesztő 
pedagógus közös foglalkoztatásáról. 

 (3. melléklet) 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
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VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint a IV. Béla út nagyon rossz állapotban van, javasolja annak 
felújítását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Írásban már jelezte a Közútkezelő Kht. felé, de még választ nem kapott. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


