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

szeptember 14-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása                

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv 
értékelése   

3. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság 
tagjainak kiválasztása      

4. Orvosi ügyelet vállalkozási formában történő ellátása 
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 

(XII.20.) rendelet módosításának megtárgyalása    
6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

23/2005. (XII.20.) rendelet módosításának megtárgyalása   
7. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 

valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
rendelet megtárgyalása  

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásának megtárgyalása  

9. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okirat módosításának megtárgyalása  

10. Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának 
megtárgyalása  

11. GAMESZ vezető megbízásának megtárgyalása  
12. A GAMESZ könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló árajánlat 

megtárgyalása  
13. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat 

kiírása  
14. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  
15. Az önkormányzat és az MKKSZ Bélapátfalvai Alapszervezete között 

fennálló Kollektív Szerződés kiegészítésének megtárgyalása  
16. A szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatási programjának 

megtárgyalása  
17. A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezésének közbeszerzési 

eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás megtárgyalása  
18. A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása 

19. A Bélapátfalva, Béke utca felújításának közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás 

20. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok 
védelméről     

21. Egyéb ügyek, indítványok 
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Határozat száma Határozat tárgya 

92/2009.(IX.14.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

93/2009.(IX.14.) A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv értékelése   
94/2009.(IX.14.) Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak 

kiválasztása      
95/2009.(IX.14.) Orvosi ügyelet vállalkozási formában történő ellátása 
96/2009.(IX.14.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
97/2009.(IX.14.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okirat módosítása 
98/2009.(IX.14.) Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása 
99/2009.(IX.14.) GAMESZ vezető megbízása 
100/2009.(IX.14.) A GAMESZ könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló árajánlat elfogadása  
101/2009.(IX.14.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása  
102/2009.(IX.14.) Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  
103/2009.(IX.14.) Az önkormányzat és az MKKSZ Bélapátfalvai Alapszervezete között fennálló 

Kollektív Szerződés kiegészítése 
104/2009.(IX.14.) A szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatási programjának elfogadása  
105/2009.(IX.14.) A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárásáról 

szóló ajánlattételi felhívás elfogadása  
106/2009.(IX.14.) A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd 

burkolatú út építésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás 
elfogadása  

107/2009.(IX.14.) Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca útburkolat felújításáról szóló pályázati 
benyújtása  

108/2009.(IX.14.) A Bélapátfalva, Béke utca felújításának közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás elfogadása  

109/2009.(IX.14.) A „Bélapátfalva, Béke utca felújítása” építési beruházáshoz szükséges megbízási 
szerződés megkötése 

110/2009.(IX.14.) A „Bélapátfalva, Béke utca felújítása” építési beruházás közbeszerzési 
eljárásához szükséges Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  

111/2009.(IX.14.) A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 

képviselő-testületi határozat módosítása 
112/2009.(IX.14.) A rendőrség részére önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes bérbeadása  
113/2009.(IX.14.) A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása elnevezésű pályázat 

saját forrásának kiegészítésére történő pályázat benyújtása 
114/2009.(IX.14.) A Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca 

(0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 hrsz.-713/2 hrsz.) szilárd burkolatú út építése 
elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére történő pályázat benyújtása 

115/2009.(IX.14.) A buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbusz fordulók kialakításáról, 
felújításáról szóló pályázat benyújtása  

116/2009.(IX.14.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása 
117/2009.(IX.14.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása 
118/2009.(IX.14.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása 
119/2009.(IX.14.) A Bélapátfalvai Sport KHE. támogatása  
120/2009.(IX.14.) Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 

Intézet támogatása 
121/2009.(IX.14.) Testvér-települési szerződés megkötése a szlovákiai Jászóval 
122/2009.(IX.14.) Váradi Renáta ápolási díj megállapítása  
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

10/2009.(IX.15.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
rendelet módosítása 

11/2009.(IX.15.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása 

12/2009.(IX.15.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a 
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) rendelet módosítása  

 
 
 
Bélapátfalva, 2009. szeptember 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
szeptember 14-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg: Bikki Oszkár, Boros Mária testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó  
        Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 

Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 
ügyvezető igazgató 
 
 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 10 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Köszönetet mond a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft.-nek az 
augusztusi programok megrendezéséhez nyújtott támogatásért, illetve segítségért, 
Kary József alpolgármester úrnak és Barta Péter képviselő úrnak a IV. Béla király 
szobor elkészíttetéséhez, helyreállításához nyújtott segítségért. Továbbá gratulál az 
iskolaigazgatónak és a diákoknak a színvonalas tanévnyitó ünnepség 
lebonyolításához.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása                

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv 
értékelése   

3. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság 
tagjainak kiválasztása      

4. Orvosi ügyelet vállalkozási formában történő ellátása 
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 

(XII.20.) rendelet módosításának megtárgyalása    
6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

23/2005. (XII.20.) rendelet módosításának megtárgyalása   
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7. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
rendelet megtárgyalása  

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásának megtárgyalása  

9. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okirat módosításának megtárgyalása  

10. Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának 
megtárgyalása  

11. GAMESZ vezető megbízásának megtárgyalása  
12. A GAMESZ könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló árajánlat 

megtárgyalása  
13. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat 

kiírása  
14. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  
15. Az önkormányzat és az MKKSZ Bélapátfalvai Alapszervezete között 

fennálló Kollektív Szerződés kiegészítésének megtárgyalása  
16. A szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatási programjának 

megtárgyalása  
17. A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezésének közbeszerzési 

eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás megtárgyalása  
18. A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása 

19. A Bélapátfalva, Béke utca felújításának közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás 

20. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok 
védelméről     

21. Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy felállva egy perces néma csenddel 
emlékezzenek Gédráné Szabados Borbála  elhunyt Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatóra. 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról 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 és intézményei 2009. évi költségvetésének I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
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Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodása időarányosan 
teljesült, elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A beszámolóból is látható, hogy a Polgármesteri Hivatal, az iskola és a GAMESZ a 
takarékosságra törekedett, váratlan kiadás pedig nem volt. A költségvetésben 
tervezett adóból származó bevételek nagy része nem érkezett be, jelentős összegű a 
bérleti díj hátralék, az iparűzési adótartozással rendelkező vállalkozások számláját az 
önkormányzat folyamatosan inkasszálja, de nem hatékony. A magánszemélyek 
kommunális adójából származó hátralékot munkabér, illetve nyugdíj letiltásból lehet 
behajtani.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

92/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
 
II. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv 
értékelése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv értékelését és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi 
üzleti terv értékelését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az értékelésből látható, hogy közel 20 millió Ft megtakarítás eszközölhető és 
javasolja, hogy ez az összeg kerüljön átcsoportosításra az önkormányzatok pályázati 
önrészének fedezetére. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy az Ipari Parkon belül működő vállalkozások részére nyújtandó 
munkahelymegtartó támogatás elkülönített pénzösszeg teljes egészében fel lesz 
használva? Javasolja, hogy a fel nem használt összeget a Kft. fordítsa az Ipari Park 
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infrastruktúrájának fejlesztésére, vagy százalékos arányban ossza szét a települések 
között.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint kb. 15 millió Ft nem lesz felhasználva és úgy gondolja, hogy a 
pályázatot az Ipari Parkon kívül eső vállalkozások részére is meg kellene hirdetni a 8 
településen, melynek az elbírálásáról a taggyűlés dönt. 
Megállapítja, hogy Bikki Oszkár képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Kft. figyeli az Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló pályázati 
lehetőségeket, de jelenleg csak 20-25%-os támogatottságúak vannak kiírva.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv értékeléséről a fenti javaslatokkal együtt. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

93/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. I. félévi üzleti terv 
értékelését a fenti módosításokkal, mely szerint az önkormányzati pályázatok 
önrészének fedezetére 20 millió Ft-ot, valamint a vállalkozások és egyéb 
szervezetek  munkahelyteremtésére 15 millió Ft-ot átcsoportosít.    
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Területfejlesztési Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak 
kiválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési 
Kft. Felügyelő Bizottság tagjait és kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 
alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

94/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Bélkő 
Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottság tagjai az 
alábbiak: 

 
1. Gécziné Kovács Erika   3348 Szilvásvárad, Jókai út 12/a. 
2. Gédra Ferenc    3346 Bélapátfalva, Május 1. út 33. 
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3. Juhász János Szabolcsné  3349 Nagyvisnyó, Május 1. út 13. 
 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a fenti 
szerint szavazzon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Orvosi ügyelet vállalkozási formában történő ellátása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az orvosi ügyelet vállalkozási formában 
történő ellátását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az orvosi ügyelet vállalkozási formában történő ellátását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, valamint javasolja, hogy a 
Pétervásárai Orvosi Ügyeleti Társulással működjön együtt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa már elfogadta a 
határozatot és úgy gondolja, hogy 2010. január 1-jétől már vállalkozási formában 
működhetne az orvosi ügyeleti ellátás. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

95/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalvai Orvosi Ügyelet – melynek működtetésére a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulás 10 önkormányzata társult – további működtetése 
vállalkozásban történjen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a vállalkozásba adásról, a közbeszerzési eljárásról a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulásban döntsön.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
V. Napirend 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
rendelet módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását és kéri a bizottságok 
elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalt az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja  a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A rendelet módosításának 1. §-át nem javasolja, véleménye szerint komplikált, sok 
adminisztrációt igényel.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A hozzászólások időbeni korlátozása csak a képviselő-testületi ülésekre 
vonatkoznak, a bizottsági ülések hozzászólásai nincsenek szabályozva. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 10/2009. (IX.15.) sz. rendeletet az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosítását. 
(1. melléklet) 
 
 
VI. Napirend 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. 
(XII.20.) rendelet módosításának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) rendelet módosítását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 11/2009. (IX.15.) sz. rendeletet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) rendelet módosítását. 
(2. melléklet) 
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VII. Napirend 
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) rendelet 
megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 
18/2001. (X.29.) rendeletet. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a köztisztviselők szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 
szóló 18/2001. (X.29.) rendeletről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 12/2009. (IX.15.) sz. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
rendeletet. 
(3. melléklet) 
 
 
VIII. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

96/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2010. évi fordulójában való részvételi szándékát és úgy 
határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata az Oktatási 
Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot” – a mellékletben szereplő 
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pályázati kiírásnak megfelelően – melyet tanulmányi eredménytől függetlenül, 
kizárólag szociális rászorultság alapján bírálnak el. A támogatás összegét 
3.000,- Ft hallgató/hó összegben állapítja meg az Önkormányzat. 

 
        Határidő: 2009. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
IX. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okirat módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okirat módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Alapító Okirat módosítását 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 Alapító Okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

97/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2003. (VIII.21.) 
sz. határozatával elfogadott Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 

1. A 23. pont az alábbiak szerint módosul: 
23. „Az intézménybe felvehető maximális gyermek, és tanulólétszám: 

1.) Általános Iskola 3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2..: 352 fő 
2.) Óvoda 3346 Bélapátfalva, Táncsics M. u. 4..: 125 fő 
3.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u. 43.: 40 fő 
4.) Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola u. 1.: 25 fő” 

 
2. A Záradék utolsó mondata az alábbiakkal egészül ki: 
(A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának ) 
 „2009. szeptember 14. napján történő módosítását Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2009. (IX.14.) számú határozatával 
2009. szeptember 14-i hatállyal hagyja jóvá.” 

 
Határidő: 2009. szeptember 14. 

        Felelős: polgármester 
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X. Napirend 
Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester.  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási 
terv módosítását. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a közfoglalkoztatás keretében kerüljön sor az Egészségházba 1 fő 
ügyeleti portás alkalmazására. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási terv módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

98/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
A foglalkoztatás szervezésének módja: 
4.) önkormányzati intézmény – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 

Logopédiai Szakszolgálat 
  3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2. 
 

Az önkormányzati közfeladatokban való részvétel, tevékenységek, 
munkafeladatok megnevezése: 

 1.) Polgármesteri Hivatalban, intézményeknél: 
- Pedagógiai asszisztens 

 
A közfoglalkoztatási terv 3. sz. melléklete 5. d) sorának Foglalkozatás 
szervezése oszlopa kiegészül: 

  - Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
módosítások szerinti közcélú munka megszervezésére irányuló 
megállapodást.  

 
 
          Határidő: azonnal 
          Felelős: polgármester 
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XI. Napirend 
GAMESZ vezető megbízásának megtárgyalása 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A 2009. július 27-i testületi ülésen nem került sor GAMESZ vezető megválasztására, 
így a GAMESZ jelenlegi dolgozói közül Mezőné Kelemen Erzsébetet javasolja 
megbízni a vezetői feladatok ellátására.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ vezető megbízásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

99/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki 
Ellátószervezet megbízott magasabb vezetői, igazgatói beosztás ellátására 
Mezőné Kelemen Erzsébet közalkalmazottat bízza meg 2009. augusztus 1. 
napjától határozott időre az eredményes vezetői pályázatig.  
Garantált illetmény: (F6 besorolás)   144.570,- Ft 
Magasabb vezetői pótlék:         50.000,- Ft 
Illetmény összesen:     194.570,- Ft 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
XII. Napirend 
A GAMESZ könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló árajánlat megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ könyvvizsgálói feladatok 
ellátásáról szóló árajánlatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a GAMESZ könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló 
árajánlatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ könyvvizsgálói 
feladatok ellátásáról szóló árajánlatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

100/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátószervezet 
tevékenységi körébe tartozó feladatokat nonprofit vagy profitorientált szervezet 
létrehozásának keretében való megszervezésének lehetőségét könyvvizsgálat 
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keretében a Szignet Eger Kft. (Bíró Valéria bejegyzett könyvvizsgáló MKVK: 
000012.) Eger, Tizeshonvéd út 27. 2/2. elvégezze.  
A munka elvégzésének díja 135 ezer Ft + ÁFA. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói feladatok 
ellátásáról szóló megállapodás megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
              2009. december 31. 
        Felelős: polgármester 
 
XIII. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Gédráné Szabados Borbála  halála miatt szükséges a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állás pályázat kiírása. A Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottsága tárgyalta a pályázati kiírást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás 
pályázat kiírását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állás pályázat kiírásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

101/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az előterjesztésben szereplő Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói állásáról szóló pályázati kiírást. 
(4. melléklet) 

 

        Határidő: 2009. november 2. 
        Felelős: polgármester 
 
XIV. Napirend 
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítását és kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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102/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési 
Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Szabályzat 8.2. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
8.2.  A közbeszerzési eljárással összefüggő egyéb feladat különösen: 

 
- Gondoskodás a Képviselő-testület, a polgármester és a Bizottság 

írásbeli anyagainak elkészítéséről, üléseik jegyzőkönyvezéséről,  
- Gondoskodás a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetmények, 

tájékoztatók, éves közbeszerzési terv, éves előzetes tájékoztató, éves 
statisztikai összegzés közzétételéről. 

- Gondoskodás a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők 
számára megküldendő iratok postázásáról,  

- Gondoskodás a közbeszerzési eljárás iratainak irattározásáról.  
 

Határidő: 2009. szeptember 14. 
Felelős: címzetes főjegyző 

XV. Napirend 
Az önkormányzat és az MKKSZ Bélapátfalvai Alapszervezete között fennálló 
Kollektív Szerződés kiegészítésének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és az MKKSZ Bélapátfalvai 
Alapszervezete között fennálló Kollektív Szerződés kiegészítését és kéri, hogy 
szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

103/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és a Magyar Köztisztviselők és 
Közalkalmazottak Szakszervezetének Bélapátfalvi Alapszervezete között 
fennálló Kollektív Szerződés 1. és 2. sz. mellékletében leírt juttatások 
biztosításáról minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor, a 
rendelkezésre álló források függvényében – a szakszervezettel egyeztetve –  
dönt. 
A Kollektív Szerződés „IV. fejezet Záró rendelkezések” kiegészül az alábbi 
mondattal: 
„A Kollektív Szerződésben megállapított juttatások biztosításáról a 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a költségvetésben rendelkezésre álló 
források figyelembevételével dönt.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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XVI. Napirend 
A szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatási programjának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a szociálisan rászoruló 
energiafogyasztók támogatási programját és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatási 
programját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociálisan rászoruló 
energiafogyasztók támogatási programjáról a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

104/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Város Önkormányzata részt vesz a Héra Alapítvány szociálisan 
rászoruló energiafogyasztók támogatási programjában.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rászorulók javára 
pályázato(ka)t nyújtson be.  

Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja, hogy a benyújtott pályázat(ok) 
alapján, a Héra Alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott összeg 10 %-ának 
megfelelő összegű adományt a Héra Alapítvány bankszámlájára átutal – a 
2009-es évben 300 000 Ft erejéig.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
XVII. Napirend 
A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárásáról 
szóló ajánlattételi felhívás megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a bélapátfalvai Egészségház II. ütem 
kivitelezésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívást és kéri, hogy 
szavazzanak az előterjesztés szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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105/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Bélapátfalvai Egészségház épület II. ütemének megvalósítása” építési 
beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását.  
(5. melléklet) 
 
       Határidő: azonnal 
             ajánlattételi felhívás szerint  

       Felelős: polgármester 
 
XVIII. Napirend 
A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd 
burkolatú út építésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás 
megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat 
felújítás és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építésének közbeszerzési 
eljárásáról szóló ajánlattételi felhívást és kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés 
szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

106/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújítása és Móricz Zsigmond utca szilárd 
burkolatú út építése” építési beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi 
felhívását.  
(6. melléklet) 
 
       Határidő: azonnal 
             ajánlattételi felhívás szerint  

       Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca útburkolat 
felújításáról szóló pályázati lehetőségről és kéri a hogy szavazzanak a pályázat 
benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

107/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségek 
központi településeinek közlekedés fejlesztése támogatására” (ÉMOP-2009-
3.1.2./B) című kiírására pályázatot nyújtson be. 
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A pályázat teljes összege: 55 913 235 Ft. 
Ebből a támogatás 90 %, vagyis  50 321 911, az önerő pedig 5 591 324 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
XIX. Napirend 
A Bélapátfalva, Béke utca felújításának közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Béke utca felújításának 
közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívást és kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

108/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Béke utca 
felújítása” építési beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását.  
(7. melléklet) 
 
       Határidő: azonnal 
             ajánlattételi felhívás szerint  
       Felelős: polgármester 

 
XX. Napirend 
Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok 
védelméről   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatást ad a képviselő-testület tagjainak a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel 
rendelkező polgárok védelméről és elmondja, hogy nem javasolja a hitellel terhelt 
házak megvásárlását, hiszen a hitel és annak hátralékai akkor már az 
önkormányzatot terhelné. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy más önkormányzatok milyen intézkedéseket tesznek a fenti ügyben? 
Javasolja, hogy a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. a nehéz 
helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelmére, támogatására 
pénzeszközt csoportosítson át.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testülete 11 igen szavazattal tudomásul 
veszi a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelméről szóló 
tájékoztatót. 
 
XXI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
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, Béke utca felújítása” 
építési beruházáshoz szükséges megbízási szerződés megkötését. Kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalt a „Bélapátfalva, Béke utca felújítása” építési beruházáshoz 
szükséges megbízási szerződés megkötését és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalva, Béke utca 
felújítása” építési beruházáshoz szükséges megbízási szerződés megkötéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

109/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalva, Béke utca felújítása” építési beruházás megkezdéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 200.000,- Ft + Áfa 
összegben a polgármester megbízási szerződést kössön. 

 
        Határidő: 2009. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a „Bélapátfalva, Béke utca felújítása” 
építési beruházás közbeszerzési eljárásához szükséges Bíráló Bizottság tagjairól 
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 „Bélapátfalva, Béke utca felújítása” építési beruházás 
közbeszerzési eljárásához szükséges Bíráló Bizottság tagjairól szóló határozati 
javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalva, Béke utca 
felújítása” építési beruházás közbeszerzési eljárásához szükséges Bíráló Bizottság 
tagjairól. 



 21 

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

110/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy „ A 
Bélapátfalva, Béke utca felújítása 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. október 31. 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló képviselő-testületi határozat 
módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti 
díjáról szóló képviselő-testületi határozat módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló képviselő-testületi határozat 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

111/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 153/2008 
(XII.15.) sz. határozat módosítását, melyben a Művelődési Ház 
teremhasználati díjából a műkedvelő csoportok részére 50% kedvezményt 
biztosít. 

                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendőrség önkormányzati tulajdonú 
helyiség térítésmentes bérletét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a rendőrség önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes 
bérletét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületi tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendőrség önkormányzati 
tulajdonú helyiség térítésmentes bérletéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

112/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, IV. Béla u.70.; 796 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 3 
helyiségét (65m2) a rendőrség továbbra is térítésmentesen használhatja, de a 
közüzemi költségeket az igénybevett helyiségek nagyságával arányban fizeti 
meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 
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 bélapátfalvai Egészségház II. 
ütemének megvalósítása elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére 
történő pályázat benyújtását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása 
elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére történő pályázat benyújtását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütemének megvalósítása elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére 
történő pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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113/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 
19/2009.(IV.8.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be A bélapátfalvai 
Egészségház II. ütemének megvalósítása elnevezésű pályázat saját 
forrásának kiegészítésére. 

 
 

Pályázó megnevezése: Bélapátfalva Város Önkormányzat 
     3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 
Tervezett fejlesztés:  

- pontos megnevezése:  
  A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása 
- összköltsége:   133.468.243 Ft 
- pénzügyi ütemezése: 

o 2009. évben 63.012.735 Ft 
o 2010. évben 70.455.508 Ft 

- pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 
 

Ft-ban 
Saját forrás összege Év EU Alapokból 

igényelt forrás 
összege Önkormány-

zat 
EU Önerő 
Alap 

Összesen 

2009. évben   56.711.462 3.150.636 3.150.637   63.012.735 
2010. évben   63.409.957 3.522.775 3.522.776   70.455.508 
ÖSSZESEN: 120.121.419 6.673.411 6.673.413 133.468.243  
 

 
- források biztosításának vállalt módja: 

o EU Alapokból igényelt forrás 
� ÉMOP Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése 

uniós támogatás 
o Saját forrás 

� Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra 
� EU Önerő Alap támogatás 

Határidő: 2009. október 1. 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca 
útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 hrsz.-
713/2 hrsz.) szilárd burkolatú út építése elnevezésű pályázat saját forrásának 
kiegészítésére történő pályázat benyújtását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása és 
Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 hrsz.-713/2 hrsz.) szilárd 
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burkolatú út építése elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére történő 
pályázat benyújtását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Kossuth Lajos 
utca útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 
hrsz.-713/2 hrsz.) szilárd burkolatú út építése elnevezésű pályázat saját forrásának 
kiegészítésére történő pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

114/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 
19/2009.(IV.8.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be Bélapátfalva, Kossuth 
Lajos utca útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 
hrsz.-709 hrsz.-713/2 hrsz.) szilárd burkolatú út építése elnevezésű pályázat 
saját forrásának kiegészítésére. 

 

Pályázó megnevezése: Bélapátfalva Város Önkormányzat 
     3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 
Tervezett fejlesztés:  

- pontos megnevezése:  
  Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása és Móricz 

Zsigmond utca (0226/9 hrsz.-705/76 hrsz.-709 hrsz.-713/2 hrsz.) szilárd 
burkolatú út építése 

- összköltsége:   59.365.800 Ft 
- pénzügyi ütemezése: 

o 2009. évben 33.863.665 Ft 
o 2010. évben 25.502.135 Ft 

- pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 
Ft-ban 

Saját forrás összege Év EU Alapokból 
igényelt forrás 
összege Önkormány-

zat 
EU Önerő 
Alap 

Összesen 

2009. évben 30.477.299 1.693.183 1.693.183 33.863.665 
2010. évben 22.951.921 1.275.107 1.275.107 25.502.135 
ÖSSZESEN: 53.429.220 2.968.290 2.968.290 59.365.800 
 

- források biztosításának vállalt módja: 
o EU Alapokból igényelt forrás 

� ÉMOP Kistérségek központi településeinek 
közlekedésfejlesztése 

o Saját forrás 
� Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra 
� EU Önerő Alap támogatás 

Határidő: 2009. október 1. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, 
autóbusz fordulók kialakításáról, felújításáról szóló pályázati lehetőséget és kéri, 
hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

115/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az ÉMOP 5.1.2 közlekedés infrastrukturális fejlesztése 
elnevezésű pályázaton részt vesz. A pályázaton buszöblök, megállóhelyek, 
váróhelyiségek, autóbusz fordulók alakíthatók ki és újíthatók fel.   
 
       Határidő: 2009. szeptember 14. 
       Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási megállapodás módosítását és kéri, hogy szavazzanak a határozati 
javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

116/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 
1/2004.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.)   Az „I. Általános rendelkezések” 4. pontjában módosul a székhely címe: 

   A társulás székhelye: 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. 

 

2.) Új rendelkezés lép hatályba az  „I. Általános rendelkezések” 13/ e.) 

pontjában: 

 
Sport-és diákköri ágazat 
A feladat keretében az alábbi tevékenységeket látja el a Társulás: 
1. Összehangolja és segíti a sport népszerűsítését, a mozgással és az 
egészséges életmóddal kapcsolatos szakmai felvilágosító tevékenységet, 
sportrendezvényeket  
2. Segíti a kistérségi települések sportértékeinek feltárását, segíti az utánpótlás 
nevelést 
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3. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a 
testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását 
4. Segíti a kistérségben működő sportszervezetek kapcsolat kiépítését 
5. A tehetséggondozás megvalósítása érdekében együttműködik a kistérség 
oktatási-nevelési intézményeivel a tanulók tanórán kívüli foglalkozásainak 
megszervezésében, a tanulmányi, kulturális- és sportversenyek szervezésében 

 
3.) Az „II. A Társulás célja és feladata” 1. pontjában a felsorolás kiegészül: 
 

- Sport feladatok 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási megállapodás módosítását és kéri, hogy szavazzanak a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

117/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 1/2004.(VI.28.) 
sz. határozattal elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az  I. fejezet 12. pontjának 4. alpontjában a Balaton - Mikófalva - Bekölce 

Intézményfenntartó Mikro társulás elnevezés és a tagjai változnak az 
alábbiakra: 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 
 tagok: Balaton, Mikófalva, Bekölce, Borsodszentgyörgy 
 székhelye:3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80. 

     

2.  Az  I. fejezet 12. pontjában a 1) Pedagógiai szakszolgálati feladat alpontban az 
ellátást igénybevevő települések, a tagok  bővülnek Borsodszentgyörgy 
településsel. 

 

3. A III. fejezet Közoktatási feladatok címszó alatt, a 15. pont Iskolabuszokat 
üzemeltetők felsorolás módosul az alábbiakra: 

 

          Iskolabuszokat üzemeltet: 
1) Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Intézményfenntartó 

Társulás 
2) Jókai Mór Összevont Általános Művelődési Központ 
3) Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Ismereti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási megállapodás módosítását és kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 
szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

118/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 1/2004.(VI.28.) 
sz. határozattal elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.)   Az IV. fejezet: Társulás munkaszervezete címszó alatt az 1. pontban meg 
kell határozni, hogy a feladat ellátására külön költségvetési szerv került 
létrehozásra. 

 

2.)      Az IV. fejezet: Társulás munkaszervezete címszó alatt a 3. pontban „a 
hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen” szóhasználat helyett a 
munkaszervezet feladata különösen kerül. 

 

3.)        Az V. A társulási szervek működése című fejezet 8. pontjában a 
Közigazgatási Hivatal elnevezés módosul Államigazgatási Hivatal -ra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport KHE. további 
működésének lehetőségét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottsági ülésen részt vett Ferencz Dénes a Bélapátfalvai Sport KHE. elnöke és 
ott elmondta, hogy a Közhasznú Egyesületnek 1,5 millió Ft-ra lenne szüksége a 
további működéshez. A bizottság úgy döntött, hogy az önkormányzat 500 ezer Ft-ot 
2 részletbe tud biztosítani. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Sport KHE. 
támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
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119/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Sport Közhasznú Egyesület részére további 500 ezer Ft 
támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés terhére. A támogatás két 
részletben kerül átutalásra az Egyesület részére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

Határidő: 2009. szeptember 14. 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2009. szeptember 11-én került 
megrendezésre a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézetének Családi Nap elnevezésű programja. Javasolja, hogy a 2008. 
évhez hasonlóan az önkormányzat támogassa az Intézet rendezvényét. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatásról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

120/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézetét 40.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Családi 
Nap elnevezésű program megrendezéséhez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: 2009. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester  
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bikki Oszkár, Barta Gábor képviselők 
és ő részt vettek 2009. augusztus 29-én a szlovákiai 5. Jászói ünnepek 
rendezvénysorozatán. Korábbi testületi ülésen már szó volt a testvértelepülési 
kapcsolat létesítéséről, amiről a szlovákiai település már döntést hozott.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A testvértelepülési kapcsolat létesítésével megismerhetjük a másik önkormányzat 
működési rendszerét, közös pályázaton lehet részt venni. Javasolja a testvér-
települési szerződés megkötését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiek szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

121/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontjába 
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biztosított joga és a 10. § (1) bekezdése f) pontjában rögzített hatásköre 
alapján úgy döntött, hogy a Szlovákiai-i „Jászó” községgel testvértelepülési 
kapcsolatot létesít. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Testvértelepülési 
Szerződés megkötésére.  

        Határidő: 2009. december 31. 
        Felelős: polgármester 
 
Firkó János képviselő: 
A diákok biztonságos közlekedése érdekében iskolai rendőrök segítségét szeretné 
kérni tanítási napokon a tanítás előtti és utáni időszakban, valamint egy gyalogos 
átkelő felfestését a vas műszaki üzlet előtt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A kanyarba gyalogos átkelő felfestésére nincs lehetőség. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a forgalom lassítását fekvőrendőr kialakításával lehetne 
megvalósítani, illetve közlekedési tükör kihelyezésével lehetne a beláthatóságot 
jobbá tenni.  
 
Vizy Pál képviselő: 
A fent említett szakaszon megállni tilos jelzésű KRESZ tábla kihelyezése szükséges. 
A kerti hulladékok égetése egyre gyakoribb a településen és javasolja, hogy a 
hulladékszállító cég helyezzen ki konténereket a kerti hulladékok összeggyűjtésére, 
illetve azok meghatározott időközönkénti ürítését végezze el. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülés bezárja.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági ügyet 
tárgyal. 
 
 

Kmf. 
 
  
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


