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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. május 
31-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása    

2. Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 
szakmai beszámoló megtárgyalása    

3. Szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása     

4. Szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása      

5. A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
6. Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának 

meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

62/2010.(V.31.) Jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló elfogadása  
63/2010.(V.31.) Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló szakmai 

beszámoló elfogadása  
64/2010.(V.31.) A szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadása  
65/2010.(V.31.) A szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadása  
66/2010.(V.31.) A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása  
67/2010.(V.31.) Hitelfelvétel 
68/2010.(V.31.) A Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról és a Móricz Zsigmond utca 

szilárd burkolatú út építéséről szóló szerződés módosítása 
69/2010.(V.31.) A Bélapátfalvai egészségház II. ütemének megvalósításáról szóló szerződés 

teljesítése  
70/2010.(V.31.) Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése című építési beruházásra ajánlat megküldése  
71/2010.(V.31.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  

 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

13/2010.(VI.01.) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának 
meghatározása 

 
 

Bélapátfalva, 2010. május 31. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. május 
31-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg:  Barta Péter testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Nádasiné Varga Edit intézményvezető  
  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 11 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:   
 
 

Napirend 
 

1. Jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása    

2. Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 
szakmai beszámoló megtárgyalása    

3. Szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása     

4. Szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása      

5. A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
6. Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának 

meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi 
feladatokról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi 
feladatokról szóló beszámolót és elmondja, hogy a statisztikai adatok a 2008. évi 
adatokat is tartalmazza. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzői hatáskörben végzett 
gyámügyi feladatokról szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

62/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Város 
jegyzői hatáskörben végzett 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
       Határidő: 2010. május 31.  
       Felelős: címzetes főjegyző  

 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló szakmai 
beszámoló megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról szóló szakmai beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi 
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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63/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi 
gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2010. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
III. Napirend 
Szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatási feladatok 
(családsegítés, házi segítségnyújtás) ellátásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi 
segítségnyújtás) ellátásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális alapszolgáltatási 
feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) ellátásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

64/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás) ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2010. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
IV. Napirend 
Szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) ellátásáról 
szóló beszámoló megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatási feladatok 
(étkeztetés és nappali ellátás) ellátásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali 
ellátás) ellátásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális alapszolgáltatási 
feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) ellátásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

   65/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés és nappali ellátás) ellátásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2010. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
V. Napirend 
A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót 
és elmondja, hogy Bükkszentmárton és Mónosbél Községek Önkormányzatának 
Képviselő-testületei már megtárgyalták és elfogadták. A beszámoló tartalmazza a 3 
település pályázatait, melyeket a hivatal dolgozói, illetve külső, pályázatíró cégek 
készítettek el. Az elsőfokú építésügyi hatóság illetékességi területe 4 településsel 
(Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mikófalva, Hevesaranyos) bővül, a feladatokat 2 fő 
köztisztviselő látja el.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy az otthonteremtési támogatás mit jelent, kik jogosultak rá? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az otthonteremtési támogatás elbírálása a gyámhivatal hatáskörébe tartozik, és azok 
kaphatják, akik legalább 3 évig átmeneti nevelésben részesültek és onnan váltak 
nagykorúvá. A támogatás teljes összegét az állam megtéríti az önkormányzatnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a körjegyzőség munkájáról szóló 
beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 
 



 7 

   66/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
VI. Napirend 
Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának 
meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat költségvetési és 
zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet és 
elmondja, hogy változott a rendeletalkotási törvény így szükséges annak módosítása.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 12 fő és az ülés továbbra is határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat költségvetési és 
zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 13/2010. (VI.01.) rendeletet az önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmának meghatározásáról. 
(1. melléklet) 
 
 
VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a hitelfelvételről szóló határozati javaslatot és 
elmondja, hogy az átmeneti kifizetések fedezete, illetve a pályázatok befejezése 
miatt kell a pénzintézethez fordulni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy az önkormányzat a közkincs hitelt a következő évben váltsa ki egy 
másik hitel lehetőségre.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hitelfelvételről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

67/2010. (V.31) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
átmeneti kifizetések fedezetére az OTP Bank Nyrt-től  
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- 2010. június 9-től 2011. június 8-ig 29.500 ezer Ft folyószámlahitelt  
- míg szükség esetén további munkabérhitelt vesz igénybe, melynek havi 

összege maximum az önkormányzat 2010. évi bérelőirányzatának 1/12 
része (havi 25.400 ezer Ft).  

 
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti költségvetési 
bevételeket.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 
hitelnek a terheit betervezi és jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.    

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: polgármester 

 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról 
és a Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építéséről szóló szerződés 
módosítását. Elmondja, hogy a kivitelező kérelemmel fordult az önkormányzathoz a 
vállalkozói szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő 2010. május 
30-ról 2010. július 30-ra történő módosítása iránt az elmúlt időszak csapadékos 
időjárására való tekintettel. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

68/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról és a Móricz 
Zsigmond utca szilárd burkolatú út építéséről szóló szerződés módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
módosításáról szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetésére. 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai egészségház épület II. 
ütemének megvalósítása befejeződött a műszaki átadás megtörtént és a szerződés 
teljesítését a Közbeszerzési Értesítőbe szükséges megjelentetni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés teljesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

69/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
„Bélapátfalvai egészségház épület II. ütemének megvalósítása” tájékoztatót a 
szerződés teljesítéséről. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közbeszerzési 
Értesítőben való megjelentetésre.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Korábbi képviselő-testületi határozat alapján a Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése 
című építési beruházásra hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, ezért 
szükséges 3 ajánlattevő részére megküldeni az ajánlattételi felhívást. 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak három cég részére történő ajánlattételi 
felhívás megküldéséről. 
 
Bélapátfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

70/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” közbeszerzés hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy három ajánlattevőt 
kérjen fel ajánlattételre és az eljárás megkezdéséről a Közbeszerzési 
Döntőbizottságot értesítse.  

 
        Határidő: azonnal  
        Felelős: polgármester   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2010. évi közmeghallgatás 
időpontjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:    

 
71/2010. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 7-én 17.00 
órai kezdettel Közmeghallgatást tart. 

 
 Napirend: A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok. 

 
     Határidő: 2010. június 7. 

           Felelős: polgármester 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja, hogy a helyi Körzeti Megbízotti Csoport tegyen közzé egy telefonszámot, 
melyen bármikor elérhető a szolgálatban lévő rendőr. A Petőfi Sándor utca elején 
lévő lakatlan ingatlanon (volt Dennise söröző) olyan nagy a gaz, hogy a mellette lévő 
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épület tetejében kárt tett. Véleménye szerint az elhagyatott ingatlan tulajdonosának 
kötelessége a kár megtérítése.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat levélben fogja felhívni az tulajdonos figyelmét az ingatlanon lévő 
állapotról. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Kérdezi, hogy a megvásárolt masszázs ágy beüzemeltetésére mikor kerül sor? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A napokban meg fog történni a masszázs ágy ünnepélyes használatba adása.  
 
Boros Mária képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva részt kíván venni az ivádi 
Batyus Galopp című rendezvényen a tavalyihoz hasonlóan. Kéri a képviselő-testület 
elvi támogatását, valamint a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
elnökét, hogy promóciós kiadványok átadásával járuljon hozzá Bélapátfalva 
népszerűsítéséhez. 
 
Vizy Pál képviselő, BIKE elnöke: 
Természetesen hozzájárul ahhoz, hogy az ivádi rendezvényen Bélapátfalva is részt 
vegyen és kiadványokkal támogatja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
   
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


