
BBééllaappááttffaallvvaa  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  
33334466  BBééllaappááttffaallvvaa,,  IIVV..  BBééllaa  uu..  11..    

TTeell..::  3366//  555544--330000  
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBééllaappááttffaallvvaa  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett    
  

22000099..  ookkttóóbbeerr  2266--ii  üülléésséénneekk    
  

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  EE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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

26-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása                 
2. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési stratégiai 

tervének megtárgyalása    
3. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása       
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatának 

megtárgyalása  
5. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása     
6. Bélapátfalva Fejlesztésért Közalapítvány megszüntetése   
7. Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlattételi felhívások módosítása  

- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása   

8. Aljegyző továbbfoglalkoztatásának megtárgyalása   
9. Pályázati lehetőségek megtárgyalása  

- Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi 
településeinek fejlesztése) 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  
infrastrukturális fejlesztése  

- Hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya 
beruházási feladatainak megvalósítása  

10. Településőrök foglalkoztatására létrehozott program megtárgyalása   
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

123/2009.(X.26.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása  

124/2009.(X.26.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
125/2009.(X.26.) Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása  
126/2009.(X.26.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 2010-2014. évekre vonatkozó belső 

ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása  
127/2009.(X.26.) Csóka Nikoletta bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
128/2009.(X.26.) Fodor Nikolett bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
129/2009.(X.26.) Gazsó Marina bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
130/2009.(X.26.) Fehér Barbara bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
131/2009.(X.26.) Ronyecz Máté bélapátfalvai lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíj felülvizsgálata 
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132/2009.(X.26.) Bélapátfalva Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetése 
133/2009.(X.26.) Bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezéséről szóló ajánlattételi felhívás 

módosítása 
134/2009.(X.26.) Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. utca szilárd 

burkolatú út építéséről szóló ajánlattételi felhívás módosítása  
135/2009.(X.26.) Bélapátfalva, Béke utca felújításáról szóló ajánlattételi felhívás módosítása 
136/2009.(X.26.) Aljegyző továbbfoglalkoztatása 
137/2009.(X.26.) Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek 

fejlesztése) című pályázat benyújtása 
138/2009.(X.26.) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése című pályázat benyújtása 
139/2009.(X.26.) Hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási 

feladatainak megvalósítása 
140/2009.(X.26.) Kistérségi megfigyelő rendszerre vonatkozó pályázathoz szükséges önrész 

vállalása 
141/2009.(X.26.) Településőrök foglalkoztatására létrehozott programban való részvétel  
142/2009.(X.26.) Ronyeczné Berecz Ágnes bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása 
143/2009.(X.26.) Oroszné Gyenes Andrea bélapátfalvai lakos ápolási díj kérelem elutasítása  
144/2009.(X.26.) Baranyi Vilmosné bélapátfalvai lakos átmeneti segély ügye  
145/2009.(X.26.) Bélapátfalva, Szabadság u. 2. 7 lh. Fsz. 2. sz. önkormányzati lakás cseréje 

   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

13/2009.(X.27.) Az egyes önkormányzati hatósági ügyek Képviselő-testület által történő 
átruházásáról és az elektronikus ügyintézésről szóló 15/2005. (X.18.) rendelet 
módosítása 

 
 
 
Bélapátfalva, 2009. október 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, 
Kovácsné Kakuk Mária és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Balogh Sándor, Barta Gábor, Firkó János  

és Schillinger Györgyné testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Barkóczi Zoltán iskolaigazgató helyettes  

 
 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 8 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi sorrendben javasolja a napirendi pontok megtárgyalását.   
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása     

2. Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása                 
3. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési stratégiai 

tervének megtárgyalása    
4. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása       
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatának 

megtárgyalása  
6. Bélapátfalva Fejlesztésért Közalapítvány megszüntetése   
7. Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlattételi felhívások módosítása  

- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása   

8. Aljegyző továbbfoglalkoztatásának megtárgyalása   
9. Pályázati lehetőségek megtárgyalása  

- Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi 
településeinek fejlesztése) 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  
infrastrukturális fejlesztése  
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- Hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya 
beruházási feladatainak megvalósítása  

10. Településőrök foglalkoztatására létrehozott program megtárgyalása   
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 8 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása     
 
Barkóczi Zoltán iskolaigazgató helyettes: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító 
Okiratának módosítását és elmondja, hogy jogszabály változások miatt szükséges. 
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy az iskola szakmai munkaközösségeiből miért került ki a testnevelés? 
 
Barkóczi Zoltán iskolaigazgató helyettes:  
Az iskolában csak 2 fő testnevelő pedagógus van foglalkoztatva így szükségtelenné 
vált a munkaközösség működése.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a módosításban nem kellene-e szerepeltetni a bölcsöde elnevezést? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A bölcsöde a tervek szerint 2010 szeptemberétől fog működni, így a módosítást csak 
akkortól lehet szerepeltetni a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az 
Alapító Okiratban.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az intézmény vezetése címszó alatt lévő magasabb vezető 
pótlékának mértéke: az intézményvezető mindenkori pótlékalap 350 %-a, az 
intézményvezető helyettesé pedig 150 %-a legyen.  
Kérdezi, hogy az önkormányzat tud-e segítséget nyújtani az iskolának, abban, hogy 
a tanulók magatartása kedvezően alakuljon. 
 
Barkóczi Zoltán iskolaigazgató helyettes:  
Elmondja, hogy az a tanuló, aki megszegi a házirendet, akkor ellene fegyelmi eljárás 
indítható és ha a tantestület határozata alapján másik iskolába javasolja áthelyezni 
arról az elutasító iskola gondoskodik. A törvény erejénél fogva nem lehet egyéb 
intézkedéseket tenni, a gyermek 18 éves koráig tanköteles.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Törvénymódosító javaslatok felterjesztését javasolja a felsőbb szervek felé.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

123/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát megtárgyalta és a módosításokkal elfogadta.  
(1. melléklet) 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

124/2009. (X.26.) 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:  

 
 A 10. pont az alábbiak szerint módosul:  
 10. „Tagintézményei:” 

1.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány út 43. (1-4. kihelyezett 
osztály) 
2.) Napközi Otthonos Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola út 1. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
 
II. Napirend 
Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési 
tervét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzési tervéről.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:            
 

125/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési 
tervét. 

 (2. melléklet) 
Határidő: 2009. november 15. 
       2010. december 31. 
Felelős: címzetes főjegyző  

 
 
III. Napirend 
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési stratégiai 
tervének megtárgyalása    
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési stratégiai tervét   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás belső ellenőrzési stratégiai tervéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:            
 

126/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Belső ellenőrzési 
stratégiai tervét a 2010-2014. évekre vonatkozóan. 

 
Határidő: folyamatos 
      2014. december 31. 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-
testület. 
 
V. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatának 
megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatát.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Ronyecz Máté bélapátfalvai lakos 
ösztöndíj felülvizsgálatáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

131/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata 149/2006. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi 
határozatában vállalta, hogy Ronyecz Máté Bélapátfalva, IV. Béla út 28. szám 
alatti lakost a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójára benyújtott „B” típusú pályázata alapján 
3x10 hónapig havi 5.000 Ft támogatásban részesíti. Az ösztöndíjban történő 
támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület a fenti határozatának 
megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat továbbfolyósítja. 

 
        Határidő: 2009. október 31. 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Bélapátfalva Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Fejlesztéséért Közalapítvány 
megszüntetését és elmondja, hogy a Közalapítvány ténylegesen nem működött, 
tevékenységet nem végzett, így sem bevétele sem kiadása nem volt.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Közalapítvány 
megszüntetéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

132/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
122/2003.(VII.07.) számú Képviselő-testületi határozattal alapított Bélapátfalva 
Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi. 
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A Közalapítvány célja:  
- településfejlesztés 
- településrendezés 
- az épített és természeti környezet védelme 
- a helyi közutak és közterületek fenntartása 
- közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában 
- közművelődési, tudományos, művészeti, oktatási tevékenység 
- sport támogatása. 

 
 Kuratórium elnöke: Horváth László 

Közhasznúsági besorolás: közhasznú szervezet 
A Közalapítványt 2003. december 12-én a Heves Megyei Bíróság KA-872 
számon nyilvántartásba vette, a Végzés 2004. január 14-én jogerőre 
emelkedett.  
A Közalapítvány ténylegesen nem működött, tevékenységet nem végzett, így 
sem bevétele sem kiadása nem volt. A Közalapítvány vagyonnal nem 
rendelkezik. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a további intézkedések 
megtételére. 

 
                                                                                             Határidő: 2009. október 26. 

  Felelős: polgármester 
 
VII. Napirend 
Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlattételi felhívások módosítása  

- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. utca 

szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása   

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a közbeszerzési eljárásról szóló ajánlattételi 
felhívások módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütem kivitelezéséről szóló ajánlattételi felhívás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

133/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Bélapátfalvai Egészségház épület II. ütemének megvalósítása” építési 
beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának módosítását. 
(3. melléklet) 
 
       Határidő: értelem szerint 
       Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Kossuth L. utca 
útburkolat felújítása és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építéséről szóló 
ajánlattételi felhívás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

134/2009. (X.26.) 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 
felhívásának módosítását. 
(4. melléklet) 
 
       Határidő: értelem szerint 
       Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Béke utca 
felújításáról szóló ajánlattételi felhívás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

135/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Béke utca 
felújítása” építési beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának 
módosítását 
(5. melléklet) 
 
       Határidő: értelem szerint  
       Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Aljegyző továbbfoglalkoztatásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az aljegyző továbbfoglalkoztatásáról szóló 
határozati javaslatot. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az aljegyző 
továbbfoglalkoztatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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136/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
korábban elfogadott, 41/2009. (IV. 28.) sz. KT. határozatával kinevezett 
Simonka Petra, aljegyzőt a meghatározott próbaidő letelte (2009. október 31.) 
után változatlan feltételek mellett továbbfoglalkoztatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
Pályázati lehetőségek megtárgyalása  

- Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek 
fejlesztése) 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése  

- Hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya 
beruházási feladatainak megvalósítása 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a funkcióbővítő településrehabilitáció 
(Kistérségek központi településeinek fejlesztése) című pályázati lehetőséget és 
elmondja, hogy a Művelődési Ház nagytermének felújítására, valamint az épület előtt 
lévő parkoló létesítésére, az Okmányiroda átköltözésére a József A. u. 19. sz. alatti 
ingatlan földszinti helyiségébe, a 100. hrsz. alatti ingatlanon Szolgáltató ház 
építésére, illetve a település területén terek, parkok kialakítására.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a pályázati lehetőséggel épüljön meg a város központjába az új 
Polgármesteri Hivatal. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati kiírás szerint csak felújításra lehet pályázni és véleménye szerint a 
támogatási összeg kevés lenne egy Polgármesteri Hivatal kialakítására.   
 
Bikki Oszkár képviselő:  
A régi orvosi rendelő épülete üresen áll, kihasználatlan, bővítéssel és felújítással 
Polgármesteri Hivatalt lehetne belőle kialakítani, vagy a rendőrséget végleg oda 
költöztetni és a célnak megfelelően átalakítani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A korábbi tervek szerint a régi orvosi rendelő épületéből szolgálati lakások lesznek 
kialakítva.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A 100. hrsz. alatti ingatlanra korábban már javaslatot tett szolgálati lakások 
kialakítására. 
 
Barta Péter képviselő: 
Ő javasolja a Szolgáltató ház kialakítását.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a funkcióbővítő 
településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) című pályázat 
benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

137/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉMOP-3.1.2/A - Funkcióbővítő 
településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) 
elnevezésű támogatási programban. A pályázható támogatási összeg 100 
millió Ft – 300 millió Ft, mely vissza nem térítendő. 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a program keretében  

� a Művelődési Ház (Bélapátfalva, IV. Béla út 47., 323. hrsz.) nagytermét 
újítja fel, illetve parkolót létesít az épület előtt (791. hrsz.), 

� a József A. u. 19. sz. (837. hrsz.) alatti ingatlan földszintjén kialakítja az 
Okmányiroda helyiségét, 

� a 100. hrsz. alatti ingatlanon Szolgáltatóházat épít, lakások 
kialakításával 

� a település területén tereket, parkokat alakít ki. 
A pályázat beadási határideje: 2009. november 15. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázati lehetőségről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

138/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉMOP-2009-4.2.1/A Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése  
elnevezésű támogatási programban. A pályázható támogatási összeg 5 millió 
Ft – 100 millió Ft (az Észak-Magyarországi Régióban 50 millió Ft feletti összeg 
több telephelyre benyújtott pályázat keretében adható), mely vissza nem 
térítendő. 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a program keretében  
� a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja (Bélapátfalva, IV. Béla út 29., 

111/2. hrsz.) meglévő épületét felújítja, ill. bővíti. 
A pályázat beadási határideje: 2009. december 1. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a hivatásos önkormányzati és az önkéntes 
tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítását és elmondja, hogy 
több helyszínen is kialakítható a laktanya (II. Rákóczi Ferenc u. 19. sz., volt orvosi 
rendelő épülete, a volt mészüzem területén lévő varroda felújítása rendőrőrs 
kialakításával) és a pályázathoz csak tanulmányterv készítése szükséges. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő nem támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

139/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a hivatásos önkormányzati 
és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak 
megvalósítására kiírt pályázati programban. Bélapátfalva Város 
Önkormányzata a program keretében  

� új laktanyát épít a Bélapátfalva IV. Béla u. 3. (1001/19. hrsz.) alatti 
ingatlanon (varroda épülete) 

A pályázat beadási határideje: 2009. november 30. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 
által benyújtott kistérségi megfigyelő rendszerre vonatkozó pályázatot és elmondja, 
hogy a Bélapátfalvára vonatkozó önrész összege megnövekedett. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

140/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott 
kistérségi megfigyelő rendszerre vonatkozó pályázatban szereplő önrész 
megnövekedett az állami támogatás csökkenése miatt.  
Így a Bélapátfalva Város Önkormányzatot érintő kamera-arányos önrész 
összege 858.072 Ft, mely összeg a 2009. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll. 

 
Határidő: 2009. október 26. 
Felelős: polgármester 
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X. Napirend 
Településőrök foglalkoztatására létrehozott program megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a településőrök foglalkoztatására létrehozott 
programot. 
  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a településőrök foglalkoztatására 
létrehozott programról a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

141/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy részt vesz az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
településőrök foglalkoztatására létrehozott programjában, ezáltal 2 fő 
településőr alkalmazásával a helyi közbiztonságot megerősíti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
XI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az egyes önkormányzati hatósági ügyek 
Képviselő-testület által történő átruházásáról és az elektronikus ügyintézésről szóló 
15/2005. (X.18.) rendelet módosítását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az egyes önkormányzati hatósági 
ügyek Képviselő-testület által történő átruházásáról és az elektronikus ügyintézésről 
szóló 15/2005. (X.18.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 13/2009. (X.27.) sz. rendeletet az egyes önkormányzati hatósági ügyek 
Képviselő-testület által történő átruházásáról és az elektronikus ügyintézésről szóló 
15/2005. (X.18.) rendelet módosításáról.  
(6. melléklet) 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a szociális kártya alkalmazására van-e lehetőség? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az önkormányzat már kapott árajánlatot szociális kártya kiállítására, viszont törvényi 
háttér szükséges hozzá. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Az önkormányzat a rászorulóknak csak étkezési utalvány formájában nyújt segélyt. 
Megköszöni a részvételt és az ülést 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 
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Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-
testület, valamint Ferencz Péter polgármester visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 8 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Szécsi István  Bélapátfalva, Szabadság 
út 2. 7. lph. fsz. 1. sz. alatti lakos a 3 szobás önkormányzati lakás bérleti díjával 
hátralékba került, melynek összege jelentős. Javasolja, hogy a megüresedett 
Bélapátfalva, Szabadság u. 2. 7 lph. 2/2 sz. alatti 1 szobás lakást ajánlja fel az 
önkormányzat az idős házaspár részére, így a bérleti díj illetve a rezsi költség 
jelentősen csökkenne.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lakás cseréjéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

145/2009. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzattól lakást bérlő, Szécsi István – Bélapátfalva Szabadság u. 2. 7. 
lph. fsz. 1. – hátralékos számára az épületen belül egy kisebb, 1 szobás 
önkormányzati lakást ( 840/2A/65hrsz.) ajánl fel, a jelenleg bérelt 3 szobás 
lakás (840/2A/60. hrsz.) helyett – szociális okok miatt. 

 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: polgármester 

 

 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 
 

Kmf. 
 
  
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


