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

27-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 
1/2009. (II.20.) rendelet módosítása               

2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának 
módosítása  

3. A HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében 
tervezett közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás módosítása     

4. Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 
– A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építése  
– A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése    

5. Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezetének helyiségbérleti 
kérelme   

6. GAMESZ vezetői állásra kiírt pályázat elbírálása  
7. Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezetői állása   
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

84/2009.(VII.27.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása 
85/2009.(VII.27.) HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében tervezett 

közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás módosítása 
86/2009.(VII.27.) A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújításának és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építésének közbeszerzési eljárására irányuló megbízási 
szerződés megkötése 

87/2009.(VII.27.) A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárására 
irányuló megbízási szerződés megkötése 

88/2009.(VII.27.) Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezetének helyiség bérbeadása  
89/2009.(VII.27.) Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízása    
90/2009.(VII.27.) A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd 

burkolatú út építésének közbeszerzési eljárásához szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozása  

91/2009.(VII.27.) A bélapátfalvai Egészségház II. üteme kivitelezésének közbeszerzési 
eljárásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozása   

   

Rendelet száma Rendelet tárgya 

8/2009.(VII.28.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet 
módosításáról 

9/2009.(VII.28.) Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2006. (VII.25.) rendelet módosításáról 
 
Bélapátfalva, 2009. július 27. 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
   Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János,  
   Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester és Kovácsné Kakuk Mária testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó  
                                         Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 

 
 

 

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

Napirend 
 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 
1/2009. (II.20.) rendelet módosítása               

2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának 
módosítása  

3. A HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében 
tervezett közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás módosítása     

4. Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 
– A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építése  
– A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése    

5. Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezetének helyiségbérleti 
kérelme   

6. GAMESZ vezetői állásra kiírt pályázat elbírálása  
7. Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezetői állása   
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. 
(II.20.) rendelet módosítása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet 
módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet 
módosítása a jogszabályoknak megfelelő és elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet 
módosításáról szóló 8/2009. (VII.28.) rendeletet. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Közbeszerzési szabályzatának módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési 
szabályzatának módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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84/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési 
Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  A Szabályzat 2. pontja helyébe a következő pont lép: 
 2. A Szabályzat személyi hatálya: 

� Bélapátfalva Város Önkormányzatára, 
� költségvetési szerveinek közbeszerzéseire, 
� az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyző 

személyre  
    terjed ki. 
 

2. A Szabályzat 4.4. a) pontja helyébe a következő pont lép: 
 4.4. A Bizottság tagjai: 

a) Bélapátfalva Város Önkormányzata és Hivatala esetében: Az ajánlatok 
elbírálásának szakmai előkészítésére legalább öt tagból álló bíráló 
bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság tagjait a képviselő-testület 
jelöli ki.  
A Képviselő-testület megbízása alapján a bíráló bizottság tagjai lehetnek 
(Kbt. 8. § (3) bekezdés): 
� Képviselő-testület tagjai, 
� Jegyző/aljegyző, 
� az eljárásba bevont szakértő/bonyolító cég képviselője, 
� a Hivatal kijelölt köztisztviselője, intézményi beszerzés esetén az 

intézmény vezetője vagy alkalmazottja, 
� az eljárásba bevont más, megfelelő szakértelemmel rendelkező 

személy. 
Az eljárásba bevont személyek kiválasztásakor az összeférhetetlenségi 
szabályokat be kell tartani (Kbt. 10. §) 
 

3. A Szabályzat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 

szervezetek köre 
5.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 

szervezetek a Kbt.-ben és a jelen Szabályzatban meghatározott 
feladataikat szakszerűen és jogszerűen kötelesek ellátni. 

5.2. Megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértő bevonása 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 
során köteles biztosítani a megfelelő szakértelemmel rendelkező 
személyek bevonását. A Képviselő-testület döntése alapján külső 
szakértő bevonására kerülhet sor, melynek megfelelő referenciával és 
szakmai felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. 
A külső szakértő a Ptk. rendelkezései szerint felelősséggel tartozik 
tevékenységéért.  

5.3. Külső szakértő, illetve szakértő cég bevonása esetén a megbízást írásba 
kell foglalni, melyben rögzíteni kell a szakértő közreműködésének 
kereteit, mértékét, felelősségét. Ebben az esetben az eljárás jogszerű 
lebonyolítása a szakértő cég teljes felelőssége. 
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5.4 A közbeszerzési eljárás lebonyolítására adott külön megbízás esetén a 
megbízott köteles gondoskodni az eljárást megindító hirdetmény 
jogszerűségének ellenjegyzéséről.  
Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a 
közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
jogszabályokat.  

 
4. A Szabályzat 9. pontjában meghatározott „Polgármesteri Hivatal belső ellenőre” 
elnevezés helyébe a „Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre” 
elnevezés lép. 
 
5. A Szabályzat, az elfogadásának napján lép hatályba, valamint a szabályzat 1. sz. 
melléklete jelen módosítás hatálybalépésével hatályát veszti. 
 
        Határidő: 2009. július 27. 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
A HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében tervezett 
közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézetében tervezett közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás 
módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézetében tervezett közcélú foglalkoztatásra irányuló megállapodás módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a HMÖ Idősek, Fogyatékosok 
Otthona és Módszertani Intézetében tervezett közcélú foglalkoztatásra irányuló 
megállapodás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

85/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2009. (VI. 
22.) KT. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A 69/2009. (VI. 22.) KT. határozat 1. sz. mellékletét képező, a Heves Megyei 
Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetével 
megkötendő megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint változik:  
12) Az Önkormányzat vállalja, hogy a közcélú foglalkoztatást végleges 

pénzeszközátadással támogatja - a 2. pontban megjelölt közcélú 
munkavállalók foglalkoztatása során - a Közcélú munkáltató által kifizetett 
bruttó munkabér a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 
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foglalkoztatói járulékokkal megemelt összege alapulvételével, annak 5 %-
ban meghatározott mértékében, melynek összege 2009. évben a 364 660 
Ft-ot nem haladhatja meg.  

A megállapodás ezt követő pontjainak sorszáma eggyel növekszik.  
 
        Határidő: 2009. július 27.  
        Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 

– A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 
szilárd burkolatú út építése  

–  A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásra irányuló 
megbízási szerződések kötését (a Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás 
és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építése, a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütemének kivitelezése) és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések 
kötését (a Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 
szilárd burkolatú út építése, a bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése) 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Kossuth L. utca 
útburkolat felújításának és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építésének 
közbeszerzési eljárására irányuló megbízási szerződés kötéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

86/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítás és a Móricz Zsigmond 
utca szilárd burkolatú út építése” című építési beruházás megkezdéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 800.000 Ft + Áfa 
összegben az ÉMOP- 3.1.2/B-2008-0025 regisztrációs számú pályázat 
elszámolható költségei terhére a polgármester megbízási szerződést kössön. 

 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárására irányuló megbízási szerződés 
kötéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

87/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy „A 
bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése” építési beruházás 
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 980.000,-
Ft + Áfa összegben az ÉMOP-4.1.1/A-2008-0045 regisztrációs számú 
pályázat elszámolható költségei terhére a polgármester megbízási szerződést 
kössön. 

Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezetének helyiségbérleti kérelme  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő 
Szervezetének helyiségbérleti kérelmét és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezetének 
helyiségbérleti kérelmét és javasolja, hogy a Bélapátfalva Idegenforgalmáért 
Közhasznú Egyesület irodája kerüljön a Gesztenyés épületébe, az alapítvány 
szervezete pedig a régi Polgármesteri Hivatal épületébe kapjon helyiség bérleti 
lehetőséget.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Konszenzus Alapítvány 
Ifjúságsegítő Szervezetének helyiségbérleti kérelméről a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

88/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva, IV. Béla 
út 70. szám alatti 801. helyrajzi számú ingatlanból 23 m2 területű 
irodahelyiséget 1.000 Ft/m2/hó áron a Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő 
Szervezete (székhely: 3300 Eger, Deák F. út 29. szám) részére irodai célokra 
2009. szeptember 1. napjától határozott időre bérbe adja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
 

       Határidő: 2009. szeptember 1. 
       Felelős: GAMESZ vezető 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel állásfoglalást 
igénylő személyi ügyet tárgyal. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi 
LXV. tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel 
állásfoglalást igénylő személyi ügyet tárgyal. 
 
VI. Napirend 
GAMESZ vezetői állásra kiírt pályázat elbírálása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a GAMESZ vezetői állásra kiírt pályázatokat. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő Tóth Skolasztikát javasolja a GAMESZ vezetői állás betöltésére.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Tóth Skolasztika pénzügyi és számviteli végzettséggel rendelkezik és úgy gondolja, 
hogy a műszaki végzettség, illetve jártasság is fontos lenne az állás betöltéséhez.  
 
Barta Gábor képviselő: 
Véleménye szerint nem megfelelően lett kiírva a pályázat, miért nincs helyi lakosú 
pályázó. 
 
Firkó János képviselő:  
Hiányolja, hogy a pályázók nem jelentek meg személyesen az ülésen. 
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Kevésnek találja a pályázók létszámát, valamint hogy helyi lakos nem szerepel 
köztük. Ő úgy gondolja, hogy műszaki végzettségű vezetőre lenne szükség. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő továbbra is javasolja Tóth Skolasztika pályázatának elfogadását, próbaidő 
megállapításával.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Tóth Skolasztika GAMESZ 
vezetői állás betöltéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 tartózkodás 
szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Szabó Csaba GAMESZ vezetői 
állás betöltéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 nem és 4 tartózkodás 
szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Jász Melinda GAMESZ vezetői 
állás betöltéséről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 nem és 3 tartózkodás 
szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület döntése szerint nem került sor GAMESZ vezető 
megválasztására, így a testületi tagok javaslata szerint a GAMESZ jelenlegi dolgozói 
közül valakit meg kell bízni a vezetői feladatok ellátására.  
 
VII. Napirend 
Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezetői állása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Burián Orsolya a Bélkő Kht. gyesen 
lévő ügyvezető igazgató határozott idejű szerződése 2009. augusztus 31-én lejár. 
Javasolja, hogy Kovács Ervinné a jelenleg megbízott ügyvezető igazgató vegye át 
ezt a szerepet 2009. szeptember 1-től határozatlan időre. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

89/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Bélkő 
Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. ( Bélkő Nonprofit Kft.) jelenlegi 
megbízott ügyvezetője, Kovács Ervinné megbízása meghosszabbításra 
kerüljön 2009.szeptember 1-től határozatlan időre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Kft.taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 

 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

               Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül folytatja az ülést a 
képviselő-testület. 
 
 
VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy „A Bélapátfalva, Kossuth L. utca 
útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építése” valamint a „A 
bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése” építési beruházások 
közbeszerzési eljárásaihoz Bíráló Bizottságot kell létrehozni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiek alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

90/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy „ A 
Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd 
burkolatú út építése” építési beruházás közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság 
tagjai az alábbiak: 

 
1. Ferencz Péter polgármester 
2. Kary József alpolgármester 
3. Balogh Sándor PGB Elnöke 
4. Fehér Lászlóné jegyző 
5. Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi osztályvezető 
6. Hüse Csabáné építésügyi előadó 
7. Az eljáráshoz bevont szakértő/bonyolító cég képviselője 

 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

91/2009. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy „ A 
bélapátfalvai Egészségház II. ütemének kivitelezése” építési beruházás 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjai az alábbiak: 

 
1. Ferencz Péter, polgármester 
2. Kary József, alpolgármester 
3. Schillinger Györgyné SZOB Elnöke 
4. Fehér Lászlóné jegyző 
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5. Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi osztályvezető 
6. Fajcsák Dénes építésügyi előadó 
7. Az eljárásba bevont szakértő/bonyolító cég képviselője 

 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2006. 
(VII.25.) rendelet módosítását és kéri, hogy szavazzanak róla.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2006. (VII.25.) rendelet módosításáról szóló   
9/2009. (VII.28.) rendeletet.  
(2. melléklet) 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a IV. Béla úti fák kivágásával kapcsolatban milyen ügyintézés történt? 
Szilvásvárad irányából a IV. Béla út 2 km-es szakasza életveszélyes a gyorshajtók 
miatt ezért kéri, hogy valamilyen formában történjen meg a sebességkorlátozás 
bevezetése. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A fa kivágással kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel már felvette a 
kapcsolatot, az ügyintézés folyamatban van. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A sebességkorlátozás ügyében a rendőrségtől fog az önkormányzat segítséget kérni. 
 
Balogh Sándor képviselő: 
Elmondja, hogy az önkormányzati utakon lévő KRESZ táblák nagyon rossz 
állapotban vannak, vagy nincsenek és kéri azok javítását, illetve pótlását. 
 
Barta Péter képviselő:  
A IV. Béla úti vasúti átjáró betonozása félbe maradt, valamint kéri az egész fő út 
kátyúzását vagy újraaszfaltozását.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 


