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

28-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról             

2. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről 
3. Aljegyzői állásra kiírt pályázat megtárgyalása   
4. Laboratóriumi tevékenység megszüntetése   
5. OTP Kirendeltség létesítésére szükséges helyiség bérleti szerződésének 

megtárgyalása   
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

40/2009.(IV.28.) Beszámoló az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről 
41/2009.(IV.28.) Aljegyzői állásra kiírt pályázat megtárgyalása   
42/2009.(IV.28.) A ProLabor Kft.-vel kötött megállapodás felmondása 
43/2009.(IV.28.) OTP Kirendeltség létesítésére szükséges helyiség bérleti szerződésének 

elfogadása  
44/2009.(IV.28.) Folyószámlahitel felvétele 
45/2009.(IV.28.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgálata 
46/2009.(IV.28.) „Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítás és Móricz Zsigmond utca” 

című pályázat benyújtása  
   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

5/2009.(IV.29.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámoló        

 
 
 
Bélapátfalva, 2009. április 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Kovácsné Kakuk Mária,  
   Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Boros Mária és Firkó János testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
        Iparos Józsefné pénzügyi előadó 
                                         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 10 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról             

2. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről 
3. Aljegyzői állásra kiírt pályázat megtárgyalása   
4. Laboratóriumi tevékenység megszüntetése   
5. OTP Kirendeltség létesítésére szükséges helyiség bérleti szerződésének 

megtárgyalása   
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról     
 
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 2008. 
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évi gazdálkodásáról és pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámolót 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 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámoló az előírásoknak megfelelő és 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi gazdálkodásáról és pénzmaradványának elszámolásáról szóló 
beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta az 5/2009. (IV.29.) sz. rendeletet az önkormányzat és 
intézményei 2008. évi gazdálkodásáról és pénzmaradványának elszámolásáról a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2008. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolóról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

40/2009. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

III. Napirend 
Aljegyzői állásra kiírt pályázat megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az aljegyzői állásra kiírt pályázatokat és 
elmondja, hogy mind a 4 pályázóval személyesen találkozott, akik közül Simonka 
Petrát tartja alkalmasnak az állás betöltésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyetért Fehér Lászlóné címzetes főjegyző javaslatával és kéri a képviselő-testület 
tagjait, hogy szavazzanak Simonka Petra kinevezéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

41/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aljegyzői állásra 
beérkezett pályázatokat megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. tv. 8. §-a alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat 
aljegyzőjének 2009. május 1. napjától határozott időre – az aljegyző tartós 
távolléte idejére – Simonka Petrát nevezi ki.  

 Alapilletménye: 290 ezer Ft/hó. 
        Határidő: 2009. május 1. 
        Felelős: polgármester 
 

IV. Napirend 
Laboratóriumi tevékenység megszüntetése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a ProLabor Kft. fel kívánja bontani az 
orvoslaboratóriumi ellátásról szóló megállapodását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja az ózdi kórházzal történő kapcsolatfelvételt, tudomása szerint jó 
referenciával rendelkezik. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás felbontásáról a 
határozati javaslat alapján.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

42/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat és a ProLabor Kft. között általános laboratóriumi diagnosztikai 
tevékenység végzésére kötött, 2004. november 19-én kelt Megállapodás 9. 
pontja alapján – megtárgyalta és elfogadta a ProLabor Kft. – Dr. Patvaros 
István, ügyvezető – kérelmét a fenti megállapodás 2009. július 8. napjával 
történő felmondása tárgyában. 

 

         Határidő: 2009. július 8.  
         Felelős: polgármester 
 

V. Napirend 
OTP Kirendeltség létesítésére szükséges helyiség bérleti szerződésének 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az OTP Kirendeltség létesítésére szükséges 
helyiség bérleti szerződését. 
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy milyen költséget jelent az OTP Kirendeltség létesítése az 
önkormányzatnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat feladata a rámpa kialakítása, illetve az épületen lévő felirat 
betűinek átalakítása.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

43/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az OTP Kirendeltség létesítésére szükséges helyiség bérleti 
szerződését.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
(2. melléklet) 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 

VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az átmeneti kifizetések fedezetére 
szükség van folyószámlahitel felvételére.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

44/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
átmeneti kifizetések fedezetére az OTP Bank Rt-től folyószámlahitelt vesz 
igénybe 2009. június 9-től 29.500 ezer Ft összegben. A hitel fedezeteként az 
önkormányzat felajánlja a futamidő alatti költségvetési bevételeket.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 
hitelnek a terheit betervezi és jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.    

 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat köteles felülvizsgálni 
az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

45/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 44.§.(4) bekezdése alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint a költségvetési szervek alapító szerve köteles 
felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket az 
alaptevékenységük jellege és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint. 
Ez alapján a Képviselő-testület így döntött: 

 
 

Költségvetési szerv 
neve 

Tevékenység jellege 
alapján 

Feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciók 

szerint 
Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatal 

Közhatalmi Önállóan működő és 
gazdálkodó 

Bélapátfalvai Kistér-
ség Idősek Klubja 

Közszolgáltató- 
Közintézmény 

Önállóan működő 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat 

Közszolgáltató- 
Közintézmény 

Önállóan működő és 
gazdálkodó 

Bélapátfalva 
Gazdasági Műszaki 

Közszolgáltató- 
Közintézmény 

Önállóan működő és 
gazdálkodó 
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Ellátószervezet 
Bélapátfalvai Művelő-
dési Ház és Könyvtár  

Közszolgáltató- 
Közintézmény 

Önállóan működő  

 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat 
felújítás és Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 hrsz.-713/2 hrsz.)” 
című pályázat módosított önrész összegét. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiek szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
46/2009. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025 azonosító számú. „Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca 
útburkolat felújítás és Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 
hrsz.-713/2 hrsz.)” című csökkentett összköltséggel támogatott pályázatához a 
szükséges önerőt biztosítja. 
A szükséges önerő alakulása a következők alapján:  

 
Szükséges önrész Pályázaton elnyerhető összeg Bruttó összköltség 
5.936.580 Ft 53.429.220 Ft 59.365.800 Ft 
 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy mikortól lesz kistérségi kábeltévé? Miért nincs betartott adásrend? Van 
lehetőség arra, hogy korábban felvett önkormányzati ülés anyagának másolatát 
megkaphassa? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elromlott egy 300 ezer Ft értékű berendezés, és ezért nem működik megfelelően a 
kábeltévé. A testületi ülések nyilvánosak, ezért készülhet másolat belőle, de a fenti 
technikai okok miatt jelenleg nincs lehetőség rá.   
 
Schillinger Györgyné képviselő: 
Javasolja az új temető felparcellázását és megnyitását, hiszen a régi már megtelt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A temető az egyház tulajdonában van és az új temető megnyitásával kapcsolatos 
intézkedéseket az apát úrral kell egyeztetni, viszont oda temettetni a temetőkről és a 
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet szerint lehet. 
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Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy a ravatalozó épülete nincs befejezve és a kivitelező visszahívását 
javasolja. A épületet körülvevő korlát egyik elemét meg kellene szüntetni, hiszen a 
szertartások alkalmával szűk a hely. Kérdezi, hogy a ravatalozó épületén miért nincs 
kereszt? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A ravatalozó kivitelezőjével történtek egyeztetések és az intézkedések elkezdődtek. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
  
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


