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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
 
 

1. A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
2. A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása  
3. A helyi Polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása  
4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről      
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

76/2010.(VI.21.) A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
77/2010.(VI.21.) A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló 
78/2010.(VI.21.) A helyi Polgárőrség működéséről szóló beszámoló 
79/2010.(VI.21.) A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről      
80/2010.(VI.21.) Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 
 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2010. június 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 

 
 
 
 
 
 



 3 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg:  Bikki Oszkár és Firkó János testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából  
   Simonka Petra aljegyző  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Dr. Petrovics András r. ezredes 
 Németh Gábor r. százados 
 Olajos Norbert r. főtörzszászlós 
 Sas Attila tűzoltó parancsnok 
 Barta Péter Bélapátfalvai Önvédelmi Csoport elnöke 
  
 

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

Napirend 
 

1. A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
2. A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása  
3. A helyi Polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása  
4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről      
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Dr. Petrovics András r. ezredes:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a település közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót és elmondja, hogy személyi változások történtek Németh Gábor r. 
százados helyére Olajos Norbert került a Körzeti Megbízotti Csoport élére. 
Bélapátfalván a járőrszolgálat állandó, amihez szükséges lenne egy terepjáró 
gépkocsi beszerzésére. A Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti csoport irodai helyisége 
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megfelelő technikával rendelkezik, amihez a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulásától kaptak segítséget. A balesetek vonatkozásában ismerteti a statisztikai 
adatokat és elmondja, hogy az alacsony számok a folyamatos sebességmérő 
eszközök jelenlétének köszönhető. A tulajdon elleni szabálysértési ügyekben 
jogszabályi változások voltak, amiről a települések jegyzőit tájékoztatták. 
Bélapátfalván heti 3 alkalommal fokozott rendőri jelenlét szükséges, ugyanis az új 
közbiztonsági háló program kapcsán készített felmérés szerint Bélapátfalva a 
kiemelten veszélyeztetett települések között szerepel. Köszöni a polgárőrség 
támogatását a rendőri munkához.  
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint minden rendőrnek van szolgálati telefonja, de ő javasolja, hogy 
legyen egy fő vonal, amelyen a szolgálatban lévő rendőr bármikor elérhető, ha nem 
tartózkodik az irodában.  
 
Dr. Petrovics András r. ezredes:  
A 107-es központi számot kell hívni, amin a bejelentések dokumentálásra kerülnek 
és közlik a szolgálatban lévő rendőr nevét, telefonszámát. A rendőrök szolgálati 
telefonszámai nyilvánosak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

76/2010. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló megtárgyalása 
 
Sas Attila tűzoltó parancsnok: 
Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság technikai felszereltsége nem megfelelő, közel 
20-30 éves eszközökkel, járművekkel dolgoznak. A tűzoltóság létszáma kevés, a 
szabadságokat nem tudják felhasználni.  2007. évben pályázaton magasnyomású 
oltóberendezést nyertek és kéri a képviselő-testület tagjait, hogy új tűzoltóautó 
beszerzésében nyújtsanak segítséget.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tűzoltóságon új riasztórendszer kiépítése történt meg, mely tűz- és vagyonvédelmi 
riasztásokat fogad, mind vállalkozások és magánszemélyek is jelezhetik rákötési 
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igényüket. A távfelügyeleti díj bevételéből a tűzoltóság létszám, illetve 
bérnövekedését kívánja fedezni.  
 
Sas Attila tűzoltó parancsnok: 
A tűzoltó laktanya a település központjához képest távol van, így a riasztástól 
számított 10 percen belüli vonulási időt nagyon nehezen lehet betartani. A tűzoltóság 
szeretne pályázatot benyújtani új laktanya építésre vagy felújításra a település 
központjában.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
A korábbi sok esőzések alkalmával megnövekedett belvíz elleni védekezésben 24-48 
órán keresztül dolgoztak a tűzoltók. Javasolja, hogy jutalomban részesüljenek, így 
egy havi bér kifizetésével támogassa a képviselő-testület a munkájukat.  
 
Barta Péter képviselő:  
A Polgárőrség felajánlja a segítséget a szivattyúzások alkalmával. Kérdezi, hogy 
kisebb szerkocsi beszerzése segítené a tűzoltóság munkáját? 
 
Sas Attila tűzoltó parancsnok:  
A kis szerkocsi beszerzése nem megfelelő, hiszen a vonuláshoz szükséges 
eszközöket csak nagyméretű tűzoltó autóval lehet szállítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját év végén kellene 
megtárgyalni a képviselő-testületnek, hogy a felmerülő igényeket, kéréseket a 
következő év költségvetésébe lehessen szerepeltetni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint a Köztestületi Tűzoltóságból Városi Tűzoltóságot kellene 
létrehozni, főállású tűzoltók alkalmazásával.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

77/2010. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 

III. Napirend 
A helyi Polgárőrség működéséről szóló beszámoló megtárgyalása 
 

Barta Péter Bélapátfalvai Önvédelmi Csoport elnöke:  
Ismerteti a helyi Polgárőrség működéséről szóló beszámolót és ezúton köszöni meg 
a polgárőrök munkáját. 
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Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint továbbra is fontos Bélapátfalva közbiztonságának javítása és a 
bűncselekmények hatékony megelőzése. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi polgárőrség működéséről 
szóló beszámolóról.  
 
Barta Péter képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

78/2010. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
IV. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolót és elmondja, hogy 
személyi változások lesznek a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális 
Szolgáltató Központnál. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

79/2010. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

80/2010. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
1. Az 5.2. pont az alábbiakkal egészül ki: 

(2010. január 1-jétől: 
Szakfeladat száma, neve) 

„852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam)  

889201    Gyermekjóléti szolgáltatás 
841129  Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi 

igazgatása 
841906  Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
841908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása” 

 
Határidő: 2010. június 21. 
Felelős: polgármester 

 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Kérdezi, hogy lesz-e még adománygyűjtés Bélapátfalván az árvízkárosultak 
megsegítésére? Ő úgy gondolja, hogy a lakosságszámhoz képest az egy hét alatt 
összegyűlt adomány kevés. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Két kis teherautó segélyszállítmány került Vizsoly településre, valamint Vizy Pál 
képviselő által szervezett vállalkozói körből került adomány is lejutott az árvíz sújtotta 
területre. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor lehetőség van egy másik 
adománygyűjtés megszervezésére.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ő úgy gondolja, hogy sikeres volt az adománygyűjtés.    
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Bélapátfalváról kb. 120 család járult hozzá az árvízkárosultak megsegítéséhez, de 
Szilvásváradról és Mikófalváról is érkezett adomány. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


