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

22-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

N a p i r e n d 
 

1. A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
2. A helyi polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása  
3. Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának megtárgyalása  
4. 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása, megállapodás 

megtárgyalása  
5. Az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 

szóló számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
6. Az zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről 

szóló számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
7. Közterület használatba adásának megtárgyalása  
8. Nyilvános illemhely kialakításának megtárgyalása  
9. A IV. Béla és a Május 1 út sarkán lévő ingatlan térrendezésének 

megtárgyalása  
10. A Piac terület térrendezésének megtárgyalása  
11. Laboratóriumi tevékenység ellátásának megtárgyalása  
12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása   
13. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

66/2009.(VI.22.) A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása  
67/2009.(VI.22.) A helyi polgárőrség működéséről szóló beszámoló elfogadása  
68/2009.(VI.22.) Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának elfogadása  
69/2009.(VI.22.) 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása, megállapodás megkötése  
70/2009.(VI.22.) Az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről szóló 

számvevői jelentés 
71/2009.(VI.22.) A zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről szóló 

számvevői jelentés 
72/2009.(VI.22.) Közterület használatba adása a TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Kft. részére  
73/2009.(VI.22.) Nyilvános illemhely kialakítása 
74/2009.(VI.22.) IV. Béla és a Május 1 út sarkán lévő ingatlan térrendezése 
75/2009.(VI.22.) Laboratóriumi tevékenység ellátása 
76/2009.(VI.22.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása 
77/2009.(VI.22.) Béke utca felújításáról szóló módosító határozat 
78/2009.(VI.22.) „Élet” kopjafa elhelyezése 
79/2009.(VI.22.) Közterület bérbeadása bontható, mobil terasz létesítésére  
80/2009.(VI.22.) Vásártér bérbeadása búcsúi szórakoztatás céljából 
81/2009.(VI.22.) Garázs bérbeadása Cseh Ignácné részére  
82/2009.(VI.22.) Garázs bérbeadása Varga Zoltán részére  
83/2009.(VI.22.) Óvoda zárva tartása 

   
Bélapátfalva, 2009. június 22. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                  Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. június 
22-én 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, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Boros Mária testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                        Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek: Dr. Petrovics András r. ezredes 
        Kádas István r. alezredes  
        Pázmány Péter r. törzszászlós 
        Kovács Richárd r. törzsőrmester 
        Sas Attila tűzoltó parancsnok 
        Pintér Péter MKB Bank képviselője 
        Gédra Ferenc Bélkő Kht. Felügyelő Bizottság elnöke 
        Bárdos Péter Bélkő Kht. Felügyelő Bizottság tagja 
       
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 11 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
A napirend előtt Pintér Péter az MKB Bank képviselője, valamint a Bélkő Kht. 
Felügyelő Bizottsága kért felszólalást, majd az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalására tesz javaslatot.   
 

Napirend 
 
 

1. A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
2. A helyi polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása  
3. Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának megtárgyalása  
4. 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása, megállapodás 

megtárgyalása  
5. Az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 

szóló számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
6. Az zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről 

szóló számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
7. Közterület használatba adásának megtárgyalása  
8. Nyilvános illemhely kialakításának megtárgyalása  
9. A IV. Béla és a Május 1 út sarkán lévő ingatlan térrendezésének 

megtárgyalása  
10. A Piac terület térrendezésének megtárgyalása  
11. Laboratóriumi tevékenység ellátásának megtárgyalása  
12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása   
13. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsága 
vizsgálatot hajtott végre az ipari vasút bontásának és értékesítésének ügyében, 
valamint az árfolyam veszteségről. Az utóbbiról bővebb tájékoztatást kér Pintér 
Pétertől az MKB Bank képviselőjétől. 
 
Pintér Péter MKB Bank képviselője:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Bélkő Kht. a bankváltást követően az 
elhelyezett betétéből 48 millió Ft pénzügyi bevétel keletkezett, majd 16 millió Ft 
veszteség. A Bélkő Kht. a betétszerződést 252 Ft/euro árfolyam kötelezettséggel 
kötötte, de az idő folyamán az euro csökkent, amiből adódott az árfolyamveszteség.   
 
Bárdos Péter FB tag: 
Kérdezi, hogy a Bélkő Kht. kapott-e a banktól tájékoztatást az árfolyamváltozásról, a 
betétről, valamint a kamatról? A Kht-nak meg kellett volna szüntetni a 
betétszerződést.  
 
Pintér Péter MKB Bank képviselője: 
A szerződésben leírtak szerint a Kht. nem szüntethette meg azt. 
 
Barta Péter képviselő:  
A Kht. részéről kockázatos döntés volt, ami kevés nyereséget hozott. Kevésnek tartja 
a magas összegű betét után járó kamatot.  
 
Pintér Péter MKB Bank képviselője: 
A kamat %-a vita tárgyát képezheti, az árfolyamváltozásra nem lehetett számítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja az árfolyam veszteségről szóló írásos előterjesztést. Kérdezi, hogy a 
Felügyelő Bizottság milyen a határozatot hozott ez ügyben?  A Bélkő Kht. 
vezetésének kötelessége a minél több nyereség realizálása. Ki döntött a betét 
elhelyezéséről, ki a felelős, ki fogja a veszteséget megtéríteni? 
 
Barta Péter képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a bank javasolta a befektetési konstrukciót, így ő annak a 
felelőse. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Miért volt szükséges a bankváltás? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélkő Kht. ügyvezetése döntött erről.  
 
Kary József alpolgármester: 
Véleménye szerint ezt a nagymértékű veszteséget kompenzálással kellene a 
banknak helyre hoznia. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri, hogy az MKB Bank egyösszegű támogatást nyújtson a Bélkő Kht. részére az 
árfolyam veszteség kompenzálása végett.  
 
Pintér Péter MKB Bank képviselője:  
Ő erre a kérésre most nem tud választ adni, továbbítani fogja a vezetőség felé.  
 
Balogh Sándor képviselő: 
Ő is hiányolja az írásbeli tájékoztatót és véleménye szerint keresni kell a felelősöket, 
ugyanis a környező települések pénzéről is szó van. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Felügyelő Bizottság milyen intézkedéseket tett a fent említett 
ügyben.  
 
Bárdos Péter FB tag: 
A Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készült és megállapították, hogy rossz 
döntést hozott a Bélkő Kht. ügyvezetése.  
 
Gédra Ferenc FB elnök:  
A Bélkő Kht. befektetéseinek kezelésére más tanácsadókat javasol megbízni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni Pintér Péternek az MKB Bank képviselőjének az ülésen való részvételt. 
Felkéri Bárdos Pétert az FB tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az 
ipari vasút bontása és értékesítése ügyében.  
 
Bárdos Péter FB tag:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy 4 pályázat érkezett az ipari vasút 
bontásáról szóló felhívásra. Legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó lett a nyertes. A 
Bélkő Kht. haszonvasként értékesítette az ipari vasutat, gazdasági visszaélést nem 
tapasztaltak, nem volt veszteség, véleménye szerint jó döntés volt.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Mi indokolta az iparvágány bontását? Kérdezi, hogy a pályázat nyílt volt vagy 
meghívásos? 
 
Bárdos Péter FB tag: 
A Bélkő Kht taggyűlése döntött az iparvágány bontásáról, ugyanis a fenntartási 
költségei magasak.  
 
Firkó János képviselő:  
Milyen összegű bevétele származott a Kht-nak a bontásból. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bevétel kb. 26 millió Ft volt, a kiadás kb. 9 millió Ft-ra tehető. 
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I. Napirend 
A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Ismerteti a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót és elmondja, hogy 
személyzeti változások történtek az Egri Rendőrkapitányságon. Közel egy éve ő a 
kapitányságvezető, Kádas István r. alezredes a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály vezetője, Németh Gábor r. főhadnagy pedig a 
Bélapátfalvai KMB Csoport vezetője. A statisztikai adatok szerint csökkent a 
bűncselekmények száma. A külterületek ellenőrzése csak akkor valósulhat meg, ha a 
rendőri állomány rendelkezne Quad járművel. Sebességmérő készülékkel az Egri 
Rendőrkapitányság rendelkezik, amit időnként ki szoktak helyezni a Bélapátfalvai 
kistérség területére. Időskorú emberek számára előadások megszervezését javasolja 
a trükkös csalások megelőzésére. Köszöni a kistérség és az önkormányzat eddigi 
támogatását.    
 
Barta Péter képviselő:  
Korábban már ő szorgalmazta a Rendőrség és a Polgárőrség kapcsolatának 
javítását. Kérdezi, hogy milyen szemléletváltásra lenne szükség az eredményesebb 
együttműködéshez? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Már tapasztalható a Polgárőrség részéről a szemléletváltozás, de még nem teljesült 
egészen. Oktatás megszervezését javasolja a polgárőrök jogairól, kötelezettségeiről. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Kéri, hogy a szolgálatban lévő rendőrök a mellékutakon is végezzenek ellenőrzést, 
ugyanis már több alkalommal is tapasztalta, hogy fiatal motorosok száguldoznak. A 
szórakozóhelyeken történő italfogyasztást korra való tekintet szerint javasolja 
ellenőrizni.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Kéri, hogy a 13 településen valósuljon meg a DADA program. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Továbbra is javasolja a térfigyelő rendszer kiépítését és elmondja, hogy Szilvásvárad 
irányából gyakoriak a sebességhatárt túllépő gépjárművek közlekedése. Javasolja 
egy sebességmérő kijelző felszerelését. 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Tervezik a DADA programba való bekapcsolódást. A térfigyelő kamerák kiépítése, 
valamint a sebességmérő kijelző felszerelése önkormányzati hatáskörbe tartozik. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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66/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
A helyi polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása 
 
Barta Péter elnök: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a helyi polgárőrség működéséről szóló 
beszámolót, ismerteti az eredményeket és a statisztikai adatokat. 
 
Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy működik még az ifjú polgárőr tagozat? 
 
Barta Péter elnök: 
Igen, de csak a nyári szezonban.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi polgárőrség működéséről 
szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

67/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a helyi polgárőrség működéséről szóló beszámolót. 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának megtárgyalása  
 
Sas Attila tűzoltóparancsnok: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 
beszámolóját és ismerteti a statisztikai adatokat. Elmondja, hogy a tűzoltóság kevés 
létszámmal működik, és régi felszereléssel rendelkeznek.  
 
Barta Péter elnök: 
Ő mint a Bélapátfalvai Önvédelmi Csoport elnöke felajánlja a tűzoltóknak a 
segítséget.  
 
Barta Gábor képviselő:  
Hány fő létszámra lenne szüksége a tűzoltóságnak? Miért szeretnék a település 
központjába kialakítani a tűzoltó laktanyát? 
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Sas Attila tűzoltóparancsnok:  
Plusz 2 fő tűzoltó alkalmazásával eredményesebben lehetne ellátni a feladatokat. Az 
Ipari Park területén lévő laktanya távol van a település központjától, ami növeli a 
tűzoltókra kiszabott vonulási időt.  
Lehetőség van tűzoltó terepjáró beszerzésére, ami hó eltakarításra is alkalmas 
lenne. 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak az Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság beszámolójáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

68/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját. 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása, megállapodás megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítását 
és a módosításhoz kapcsolódó megállapodást. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv 
módosításáról és a megállapodásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

69/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét az alábbiakkal egészíti 
ki: 

 
A foglalkoztatás szervezésének módja: 

  3.) megyei önkormányzati intézmény – Heves Megyei Önkormányzat 
Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 

  3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25. 
 

Az önkormányzati közfeladatokban való részvétel, tevékenységek, 
munkafeladatok megnevezése: 

         1.) Polgármesteri Hivatalban, intézményeknél: 
- Könyvelő, 



 9 

- Udvaros, kertgondozó, 
- Mosodai kisegítő, 
- Segédápoló, 
- Asztalos munkák végzése 

 
  A közfoglalkoztatási terv 3. sz. melléklete 5. d) sorának Foglalkoztatás 

szervezése oszlopa kiegészül: 
- HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 
 
A képviselő-testület elfogadja a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézetével kötendő közcélú foglalkoztatásra irányuló 
együttműködésről és pénzeszközátadásáról szóló megállapodást és 
felhatalmazza a polgármestert aláírására.  
(1. melléklet) 

        Határidő: 2009. július 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
V. Napirend 
Az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 10 
fő az ülés továbbra is határozatképes. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakat és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi 
ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakat és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

70/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Állami Számvevőszéknek Bélapátfalva Város Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről szóló számvevői 
jelentésben foglaltakat és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
készített intézkedési tervet. 
 
       Határidő: 2009. július 22. 
       Felelős: polgármester 
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VI. Napirend 
Az zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentésben foglaltak megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a zöldterületek fejlesztésének és 
fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakat és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi 
ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakat és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
A régi cementgyár területéről felbontották a síneket és javasolja, hogy a zöldterületet 
vegye vissza az önkormányzat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A fent említett terület a MÁV ZRt. tulajdona, a megkeresést ez ügyben hozzájuk kell 
küldeni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a zöldterületek fejlesztésének és 
fenntartásának 2009. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

71/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Állami Számvevőszéknek Bélapátfalva Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi 
ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésben foglaltakat és a feltárt 
hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet. 
 
       Határidő: 2009. július 22. 
       Felelős: polgármester  

 
VII. Napirend 
Közterület használatba adásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közterület használatba adásáról szóló 
határozati javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterület használatba adásáról szóló határozati javaslatot és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

72/2009. (VI. 22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva 840/1 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű 16. 512 m2 területű 
ingatlanból ~100 m2 nagyságú, TIGÁZ-os nyomásszabályozó elhelyezésére 
szolgáló területet a TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) használatba vegye. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati jogi 
előszerződés megkötésére. 
(2. melléklet) 

 

                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 

VIII. Napirend 
Nyilvános illemhely kialakításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a nyilvános illemhely kialakítását és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a nyilvános illemhely kialakítását és a 2. verzió szerinti 
terveztetését és kivitelezését elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Gábor képviselő:  
Javasolja, hogy az illemhely belső kialakítása olyan legyen, mint az autópályákon 
lévő. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az illemhely csak szezonálisan működne közhasznú dolgozó felügyeletével. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyilvános illemhely 
kialakításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

73/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva, Gyári tó mellett az Egererdő Erdészeti Zrt. 
tulajdonában lévő, 0136 hrsz. alatt található ingatlanon a meglévő illemhely 
átalakításának, bővítésének tervezését és kivitelezését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egererdő Erdészeti Zrt. 
hozzájárulása alapján a földhasználati jogi szerződés megkötésére a 
munkálatok 2. verzió szerinti terveztetésére és a kivitelezésére. 
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A munkálatokat a határozat mellékletét képező terv alapján kell elvégezni.  
A képviselő-testület a beruházás költségeit, 2.500.000 Ft-ot a 2009. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
 

                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 
IX. Napirend 
A IV. Béla és a Május 1 út sarkán lévő ingatlan térrendezésének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a A IV. Béla és a Május 1 út sarkán 
lévő ingatlan térrendezését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a IV. Béla és a Május 1 út sarkán lévő ingatlan térrendezését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a térrendezést ütemekre kellene bontani, térelemekkel kiegészítve. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy az önkormányzat próbálja meg a térrendezést pályázat útján 
megvalósítani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a IV. Béla és a Május 1 út sarkán 
lévő ingatlan térrendezéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

74/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalva, IV. Béla út valamint Május 1. út sarkán, a 791 
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő terület burkolatának 
rendbetételét, parkolók kialakítását, növényzet telepítését.  
A telek területe. 709 m2 
Burkolással érintett terület: cca 400-500 m2 (igénytől függően) 
A határozat mellékletét képező helyszínrajz alapján a telekhatáron lévő támfal 
átalakítása teraszosan – virágokkal, cserjékkel telepítve – történik, a terepszint 
különbségek csendesítése érdekében. A téren parkolók, burkolt járható 
felületek, valamint intenzív zöldfelületek kialakításával a terület rendezvény 
tér, illetve pihenő parkos, ligetes arculatot kap. 
A képviselő-testület a beruházás költségeit 4.000.000 Ft-ot a 2009. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
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X. Napirend 
A Piac terület térrendezésének megtárgyalása  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Piac terület térrendezését és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Piac terület térrendezését és nem javasolja elfogadásra a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy írásban tegyék meg javaslataikat a terület 
funkciójával kapcsolatban.  
Javasolja, hogy a piac terület térrendezésének megtárgyalása kerüljön le a 
napirendről.  
 
XI. Napirend 
Laboratóriumi tevékenység ellátásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a laboratóriumi tevékenység ellátásáról szóló 
határozati javaslatot.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a laboratóriumi tevékenység 
ellátásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

75/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város és a kistérségében lévő 9 további 
település lakosainak laboratóriumi vérvizsgálatát az egri Markhot Ferenc 
Kórház – Rendelőintézet laboratóriumában végezzék el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hospinvest Zrt.-vel 
történő szerződés megkötésére. 

 
        Határidő: 2009. július 8. 
        Felelős: polgármester 
XII. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
bontását. 
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Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazatta az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

76/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, 421., 464. 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  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Béke utca felújításáról szóló módosító 
határozatot és kéri, hogy szavazzanak.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
77/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Bélapátfalva Város Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
„Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című előirányzatra pályázatot 
nyújt be. 

 
A pályázat tárgya: Bélapátfalva, Béke utca felújítása 

 
A fejlesztés megvalósulási helye(i): Bélapátfalva, Béke utca 

 
   A fejlesztés forrásösszetétele:  

                                                    adatok Ft-ban 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 6 393 640 

Hitel  

Igényelt támogatás 6 393 639 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 12 787 279 
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A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
 

Határidő: 2009. június 22. 
Felelős: polgármester 

XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bognár Ignác elkészítette az élet- 
kopjafát, amit Bélapátfalva Város Önkormányzatának ajándékoz. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a kopjafa elhelyezését és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a kopjafa elhelyezését és javasolja a képviselő-testület 
tagjainak, hogy a szabadtérre a Nyírfácska söröző és a Fodrász üzlet között lévő 
téren legyen elhelyezve.   
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a MÁV megálló mellett lévő területére legyen elhelyezve. 
 
Barta Gábor képviselő:  
Véleménye szerint kicsi a kopjafa annak a területnek a nagyságához képest.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kopjafa elhelyezéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

78/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bognár Ignác által készített, és az önkormányzat részére ajándékozott „Élet” 
kopjafa a Bélapátfalva 832/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen 
területre kerüljön elhelyezésre.  

 
        Határidő: 2009. augusztus 31. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közterület bérbeadásáról szóló 
határozati javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterület bérbeadását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

79/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata bérbe ad a Bélapátfalva, IV. Béla út 25. 
sz. alatt üzemeltetett söröző előtti közterületből 28 m2 területet bontható, mobil 
terasz létesítésére 2009. július 1. és 2009. október 31. közötti időszakra. 
Bérleti díj: 80.-Ft/m2/hó összesen 2. 240.-Ft/hó. 
 

  Felelős: GAMESZ vezető 
  Határidő: 2009. július 1. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a búcsúi szórakoztatásról szóló 
határozati javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a búcsúi szórakoztatást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

80/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. augusztusi 
búcsú napján a vásártér területéből bérbe ad búcsúi szórakoztatás céljából 
1900 m2-t 47.500.-Ft/nap bérleti díjért, attól a naptól kezdve mikortól a 
játékokat működésbe hozzák. 

 
        Felelős: GAMESZ vezető 
        Határidő: 2009. augusztus 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a régi orvosi rendelő udvarán lévő 
garázsok bérbeadásáról és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a garázsok bérbeadását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

81/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 24. sz. alatti ( régi orvosi rendelő ) udvarán lévő 1 db 
50 m2 területű garázst Cseh Ignácné bérlő részére, 2009. július 1 napjától. 

 Bérleti díj: II. csoport raktározás céljára 50.-Ft/m2/hó összesen 1.000.-Ft/hó 
  
  Felelős: GAMESZ vezető 
  Határidő: 2009. július 1. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
82/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 24. sz. alatti ( régi orvosi rendelő ) udvarán lévő 1 db 
50 m2 területű garázst Varga Zoltán bérlő részére, 2009. július 1 napjától. 

 Bérleti díj: II. csoport raktározás céljára 50.-Ft/m2/hó összesen 1.000.-Ft/hó 
  
  Felelős: GAMESZ vezető 
  Határidő: 2009. július 1. 
Firkó János iskolaigazgató: 
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kérelme 
alapján 2009. augusztus 3-31. között ügyelet biztosítása mellett kéri az óvoda zárva 
tartását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda zárva tartásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

83/2009. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a helyi 
Óvoda - az óvodavezető kérésének megfelelően - 2009. augusztus 03.- 
augusztus 31-ig tartó zárva tartásához ügyelet biztosítása mellett. 
 

        Határidő: értelem szerint 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat teljes kintlévőségét és 
elmondja, hogy az adósok számláján folyamatos inkasszó áll fenn.  
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Vizy Pál képviselő:  
Továbbra is elmondja, hogy szükséges lenne a sebességmérő kijelző berendezés 
felszerelése a városban.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A következő testületi ülésre árajánlatokat fog előterjeszteni sebességmérő kijelző 
felszerelésről. 
 
Barta Péter képviselő: 
Örömmel tapasztalta, hogy a templom előtti támfal elkészült és javasolja, hogy 
virágtartó kerüljön a tetejére.  
Szaladós Tibor kőfaragó mester Bélapátfalván járt és elhozott egy homokkő szobrot 
mintának, amit meg is mutat és elmondja, hogy 400 ezer Ft lesz az összes költsége 
a IV. Béla szobor elkészítésének. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
A hagyományokat követve utcabált szeretne szervezni az Arany János utcában 
2009. augusztus 15-én. Engedélyt kér arra, hogy a vásártéren lévő mobil 
illemhelyeket erre az időre, az utcabál helyszínére lehessen szállítatni, melyet a 
képviselő-testület elfogad. 
 
Balogh Sándor képviselő:  
A tónál levágták a kihajló és elszáradt gallyakat, viszont azok nem kerültek 
elszállításra. Kéri a terület rendbetételét.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Az óvodánál a parkolási probléma még mindig nem oldódott meg. Javasolja az árok 
lefedését. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz a tónál lévő gallyak elszállítására. Az óvoda felújításáról szóló pályázat 
tartalmazza a parkoló hely kialakítását.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 


