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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. március 

30-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program beindításáról szóló felhívás 
megtárgyalása             

2. A Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámoló megtárgyalása  

3. A Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervének megtárgyalása  
4. Az önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület között 

kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása  
5. A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
6. Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, megállapodások elfogadása  
7. Tájékoztató a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentésről.  
8. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

szerkezeti változás bevezetéséről szóló kérelem megtárgyalása 
9. Firkó János iskola igazgató kérelmének megtárgyalása  
10. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása  
11. Aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás megtárgyalása  
12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása  
13. Az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltószertár bérbeadásának 

megtárgyalása  
14. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

25/2009.(III.30.) Az önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyári Horgászegyesület között 
kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása  

26/2009.(III.30.) Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program beindításáról szóló felhívás 
elfogadása  

27/2009.(III.30.) A Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása  

28/2009.(III.30.) A Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása  
29/2009.(III.30.) Közfoglalkoztatási terv, megállapodások elfogadása  
30/2009.(III.30.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentés tudomásul vétele 
31/2009.(III.30.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szerkezeti 

változás bevezetése 
32/2009.(III.30.) Firkó János iskola igazgató kérelmének elfogadása   
33/2009.(III.30.) Aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás elfogadása 
34/2009.(III.30.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása 
35/2009.(III.30.) Az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltószertár bérbeadása 
36/2009.(III.30.) Külterületi utak cseréje 
37/2009.(III.30.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

infrastrukturális fejlesztéséről, korszerűsítéséről szóló pályázat benyújtása  
38/2009.(III.30.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

támogatási igény benyújtása 
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39/2009.(III.30.) Hevesaranyos Község Önkormányzat csatlakozása Bélapátfalva – 
Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-
térségi Társuláshoz  

   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

4/2009.(III.31.) A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítása 
 
 
Bélapátfalva, 2009. március 30. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. március 
30-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János,  
   Kovácsné Kakuk Mária, Schillinger Györgyné és  
   Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Péter és Bikki Oszkár testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Berecz Zsolt Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnöke 
    Kovács Ervinné Bélkő Kht. mb. ügyvezető igazgató 

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 fő 
képviselőből 10 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi sorrendben lévő napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület között 
kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása  

2. Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program beindításáról szóló felhívás 
megtárgyalása             

3. A Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámoló megtárgyalása  

4. A Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervének megtárgyalása  
5. A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
6. Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, megállapodások elfogadása  
7. Tájékoztató a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentésről.  
8. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

szerkezeti változás bevezetéséről szóló kérelem megtárgyalása 
9. Firkó János iskola igazgató kérelmének megtárgyalása  
10. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása  
11. Aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás megtárgyalása  
12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása  
13. Az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltószertár bérbeadásának 

megtárgyalása  
14. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület között 
kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és a Bélapátfalvai 
Cementgyár Horgászegyesület között kötendő üzemeltetési szerződést és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyár 
Horgászegyesület között kötendő üzemeltetési szerződést és azzal a módosítással 
javasolja elfogadásra, hogy a szerződés-tervezet 4. pontjában szereplő „birtokba 
adás” kifejezés „használatba adás”-ra módosuljon, illetve a horgászok kötelesek 
eltűrni a fürdőzést, korcsolyázást. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és a 
Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület között kötendő üzemeltetési 
szerződésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

25/2009. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, külterület 0147/1 hrsz-ú, 4706 
m2 területű Gyári-tó megnevezésű ingatlan üzemeltetését a bélapátfalvai 
Cementgyár Horgászegyesület részére 10 év időtartamra biztosítja. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal elfogadott 
üzemeltetési szerződés aláírására.  

 (1. melléklet) 
        Határidő: 2009. április 1. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program beindításáról szóló felhívás 
megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 10 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-
piaci program beindításáról szóló felhívást 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 a Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program beindításáról 
szóló felhívást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a felhívás terjedjen ki az Ipari Parkon kívüli vállalkozásokra is.  
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint a Bélkő Kht. rendelkezik egy keret összeggel, amiből gazdálkodhat 
és véleménye szerint ennek a programnak a beindítása az Ipari Parkot reklámozná 
bízva új befektetők érkezésében. 
 
Kary József alpolgármester:  
Az Ipari Parkra vonatkozó döntéseknek a kistérségre kellene kiterjednie, tehát Vizy 
Pál képviselő javaslata szerint a 8 település ipari parkon kívüli vállalkozásai is 
érintettek lehetnek.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva-Ipari Parki 
munkaerő-piaci program beindításáról szóló felhívásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:         
    

26/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a „Munkahelyek megőrzéséért” elnevezésű, az átmenetileg nehéz 
helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és a Bélkő 
Területfejlesztési Közhasznú Társaság együttműködésében megvalósuló 
Bélapátfalva-Ipari Parki munkaerő-piaci program indításáról szóló felhívást. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 (2. melléklet) 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
A Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében 
foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról 
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a kompresszorház felújítására miért kellett ilyen magas pénzösszeget 
fordítani? A felújítást Bélapátfalvai vállalkozók végezték? 
 
Kovács Ervinné Bélkő Kht. mb. ügyvezető igazgató:  
A kompresszorházon a felújítás teljes körű volt melynek kb. 10%-át Bélapátfalvai 
vállalkozók végezték. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy az iparvágány bontásáról ki döntött? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja hogy Bikki Oszkár képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 12 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
Az iparvágány bontásáról a taggyűlés döntött, mivel már nem korszerű. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Tudomása szerint az iparvágány nem folyamatos közlekedésre volt használva, hanem 
csak ipari tevékenységre és véleménye szerint nincs elhasználódva és nem 
vashulladékként kellett volna értékesíteni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatóként az iparvágány bontásáról szóló pályázati kiírás és a pályázatok a 
képviselő-testület elé fog kerülni. 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti 
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

27/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. 2008. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
A Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester visszajött a tanácskozó terembe.  A 
létszám 12 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2009. évi üzleti 
tervéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

28/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. 2009. évi üzleti tervét  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 

V. Napirend 
A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosításának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. 
(IX.15.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet 
módosítását és az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
1. javaslat 
A nappali ellátás teljes ellátásának (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díj összege 10 %-
kal csökkenjen.  
 
2. javaslat: 
A nappali ellátás (ebéd) térítési díj összege 15 %-kal csökkenjen. 
 
 
3. javaslat: 
Eseti térítési díj megállapítását javasolja - rendezvények esetén - 50-300 Ft-ig 
terjedően. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról a fenti módosító javaslatokkal együtt. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a 
4/2009. (III.31.) rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet 
módosításáról.  
(3. melléklet) 
 
VI. Napirend 
Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, megállapodások elfogadása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint a 
Szociálpolitikai Kerekasztal tárgyalta a Közfoglalkoztatási tervet, a megállapodásokat 
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Közfoglalkoztatási tervet, a megállapodásokat és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Közfoglalkoztatási tervet, a megállapodásokat és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közfoglalkoztatási tervről és a 
megállapodásokról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

29/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta:  

- a 2009. évi Közfoglalkoztatási tervet,  
- a közcélú munka megszervezéséről szóló megállapodást,  
- a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalvai Kistérség 

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ között a 
rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programjához 
szükséges együttműködési megállapodást.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások 
aláírására. 

 (4; 5; 6. melléklet)  
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
VII. Napirend 
Tájékoztató a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentésről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentést 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 Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentést és javasolja 
annak tudomásul vételét. 
 
Firkó János iskola igazgató:  
Elmondja, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
működésének átvilágításáról szóló szakértői jelentést minden testületi tag írásban 
megkapta és röviden ismerteti azt.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása és a jelentés szerint a Bélapátfalvai tantestület szakmailag jó, de 
sérelmezi, hogy a pedagógusok 2/3-a Egerből jár dolgozni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat működésének átvilágításáról szóló szakértői 
jelentésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

30/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda működésének átvilágításáról a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által készített 
szakértői jelentést megtárgyalta és elfogadta. 

 
        Határidő: 2009. március 30. 
        Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szerkezeti 
változás bevezetéséről szóló kérelem megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szerkezeti 
változás bevezetéséről szóló kérelmet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat szerkezeti változás bevezetéséről szóló kérelmet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat szerkezeti változás bevezetéséről szóló kérelmet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szerkezeti változás bevezetéséről szóló 
kérelemről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

31/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bélapátfalvai Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálatának az intézmény 
szerkezeti átalakítására irányuló kérelmét megtárgyalta és elfogadta. Felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy az intézmény dokumentumait ennek megfelelően 
módosítsa. 

       Határidő: 2009. augusztus 15. 
       Felelős: intézményvezető, polgármester  
 

IX. Napirend 
Firkó János iskola igazgató kérelmének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta Firkó János iskola igazgató kérelmét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Firkó János iskola igazgató kérelmét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Firkó János iskola igazgató 
kérelméről.  
 
Firkó János képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

32/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Firkó János Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat igazgatójának 
kérelme és a 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet 5. § (15) bekezdés alapján – 
az öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelőző két éven belül – 
nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői (igazgatói) beosztás ellátására szóló 
megbízást (meghosszabbítást) ad Firkó János részére 2009. augusztus 16-tól 
2011. július 31-ig.  

       

Határidő: 2009. augusztus 16.  
Felelős: polgármester 
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X. 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 elfogadásra a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Ő egyet ért és javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosítását. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
Nem javasolja a szankciók bevezetését, a képviselő kötelező feladata az üléseken 
való részvétel.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 11 nem szavazattal 
nem fogadta el az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosítását. 
 
XI. Napirend 
Aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati 
felhívást. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az aljegyzői állás betöltéséről szóló 
pályázati felhívásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

33/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az aljegyzői állás betöltéséről szóló pályázati felhívást, és 
felhatalmazza a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére.    
(7. melléklet) 
 
       Határidő: 2009. május 1. 
       Felelős: polgármester 



 13 

 
XII. Napirend: 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
bontását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok bontásáról a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

34/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva 371;  379; 380; 381; 477 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok megsemmisülése tárgyában a polgármester eljárjon, valamint az 
Egri Körzeti Földhivatalnál a fent nevezett ingatlanok kivezetését 
kezdeményezze.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
XIII. Napirend 
Az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltószertár bérbeadásának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő 
tűzoltószertár bérbeadását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltószertár bérbeadását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat tulajdonában 
lévő tűzoltószertár bérbeadásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

35/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 74. sz. alatti (volt tűzoltó iroda) 28 m2 területű 
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helyiségét kereskedelmi tevékenység (zöldég-gyümölcs üzlet) céljára 2009. 
április 1 napjától határozott időre, - amíg az Önkormányzat más célra a 
helyiséget nem hasznosítja - Farkasné Hanus Katalin egyéni vállalkozó 
részére. 
Bérleti díja: I. csoport kereskedelmi célra 1.200.-Ft/ m2/hó összesen 33.600.-
Ft/hó. 

 
  Határidő: 2009. április 1. 
  Felelős: GAMESZ vezető 
XIV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a külterületi utak cseréjéről szóló határozati 
javaslatot.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

36/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, 055., 069., 085. hrsz-ú 11.398 m2 területű külterületi utakat 
elcseréli Mikó Károly, Szilvásvárad, Park út 17. szám alatti lakos tulajdonában 
lévő 0189/5 hrsz-ú, 4. 369 m2 területű gyep, legelő ingatlannal, valamint 022/6 
hrsz-ú 1466/5868 tulajdoni hányad részű, 8. 412m2 területű szántó ingatlannal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztéséről, korszerűsítéséről szóló 
pályázati lehetőséget és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztatja a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztéséről, korszerűsítéséről szóló pályázati 
lehetőséget és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztéséről, korszerűsítéséről 
szóló pályázati lehetőségről a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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37/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet  alapján pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat tárgya: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat infrastruktúrális fejlesztése, korszerűsítése 
 

Fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek: 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat (székhely) 

3346 Bélapátfalva, Apátság u.2. 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

Tagintézménye Napköziotthonos Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola u.1. 
 

A pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat a 2009. évi költségvetésben 
az alábbiak szerint biztosítja: 
Bélapátfalva esetében:    3.393.863 Ft, 
Egerbocs esetében:        1.644.043 Ft. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázati támogatásból megvalósuló beruházásokat 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyeket 5 évig nem 
szünteti meg, illetve nem adja át az intézmények fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére. 

Határidő: 2009. március 30. 
Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi 
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási igény benyújtásának lehetőségét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatási igény benyújtásának lehetőségét és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási igény benyújtásának 
lehetőségéről a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

38/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 17.§.(1) 
bekezdése és a 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt 
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nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatására. 

 
B) 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 2008. január 1-jén 1000 fő feletti. 
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 

intézményeket tart fenn. 
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1500 fő feletti. 
IV. Az önkormányzat 

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

2. a 2009/2010. 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 (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 
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 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 
92/A.§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
Határidő: 2009. március 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Hevesaranyos Község Önkormányzata 
Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társuláshoz kíván csatlakozni. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy szavazzanak a csatlakozásról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

39/2009. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társuláshoz csatlakozzon Hevesaranyos 
Község Önkormányzata.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
előkészítésére és előterjesztésre a képviselő-testületnek. 
 
       Határidő: 2009. december 31. 
             2010. március 31. 
       Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a GAMESZ elkészített egy 
nyomtatványt, amely a városban felmerülő problémák bejelentésére szolgál, mind a 
képviselők, mind pedig a lakosság számára. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Kérdezi, hogy a régi orvosi rendelő épületének hasznosítására milyen intézkedések 
történtek? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Szeretné, ha a Körzeti Megbízotti Csoport, illetve a Bélapátfalvai Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság ebbe az épületbe költözne, de a terveire az illetékesek még 
nem válaszoltak.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Kérdezi, hogy a ravatalozó felújításánál miért nem került sor rámpa kialakítására, 
kereszt, illetve harang kihelyezésére? 
 
Boros Mária képviselő:  
Javasolja a ravatalozó bejáratának megnagyobbítását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz a fentiek pótlására. 
A cementgyártól korábban átvett hitelek folyamatosan lejárnak, de vannak szóbeli és 
írásbeli kérelmek arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat adjon kedvezményt a 
visszafizetésre 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a cementgyári hitelek kedvezményes 
visszafizetéséhez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet módosítása szükséges.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 

 
 
  
 
 
 
 


