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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. július 
26-án 15.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és 
Befektetési Szabályzatának megtárgyalása   

3. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
felhívás módosítása  

4. „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című 
közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
eredményének megtárgyalása   

5. Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésének megtárgyalása   

6. Beiskolázási támogatásról szóló kérelem megtárgyalása  
7. Közterület bérbeadásának megtárgyalása  
8. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
9. Kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása  
10. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

89/2010.(VII.26.) A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési 
Szabályzatának elfogadása 1. fordulóban 

90/2010.(VII.26.) „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” című 
építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívás módosítása  

91/2010.(VII.26.) „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című közbeszerzés 1-
2. részének nyertese 

92/2010.(VII.26.) Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
93/2010.(VII.26.) Beiskolázási támogatás 
94/2010.(VII.26.) Közterület bérbeadása 
95/2010.(VII.26.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
96/2010.(VII.26.) Kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
97/2010.(VII.26.) Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása  
98/2010.(VII.26.) A 86/2010. (VI.28.) sz. határozat visszavonása  

 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

14/2010.(VII.27.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 

Bélapátfalva, 2010. július 26. 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. július 
26-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg:  Kovácsné Kakuk Mária testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Iparos Józsefné pénzügyi előadó 
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 
 Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 
   
 

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

Napirend 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és 
Befektetési Szabályzatának megtárgyalása   

3. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
felhívás módosítása  

4. „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című 
közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
eredményének megtárgyalása   

5. Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésének megtárgyalása   

6. Beiskolázási támogatásról szóló kérelem megtárgyalása  
7. Közterület bérbeadásának megtárgyalása  
8. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
9. Kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása  
10. Egyéb ügyek, indítványok 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását 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 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elmondja, hogy a könyvvizsgáló a kiadási főösszeg 
megbontását javasolja 1.160 ezer Ft összegű hiteltörlesztés sor beillesztésével.  
 
Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Továbbra is javasolja a kiadási főösszeg megbontását és elmondja, hogy ez a 
módosítás nem érinti a végösszegeket. A bevételek és kiadások megalapozottak, a 
módosított költségvetés egyensúlya biztosított a mellékletek összhangban vannak a 
számviteli adatokkal, megfelelnek a jogszabályok által előirt és a helyi 
követelményeknek.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a háziorvosi ügyelet pályáztatásáról van-e már eredmény? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A háziorvosi ügyelet ellátására kiírt kétfordulós közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult le, de további közbeszerzési eljárás lefolytatása várható. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 14/2010. (VII.27.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési 
Szabályzatának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatát 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. Támogatási 
és Befektetési Szabályzatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:  
Elmondja, hogy a 2008. január 1-jével hatályos Támogatási és Befektetési 
Szabályzat egyéb adminisztrációs feladatokkal egészült ki, illetve a jelenleg hatályos 
számviteli törvénynek megfelelő módosításokat tartalmazza.  
 
Barta Péter képviselő:  
A szabályzat 6.3.1 pontjában lévő mondat kiegészítését javasolja azzal, hogy 
támogatás adható a működési területen lévő önkormányzatok részére egyrészt a 
különböző, bármilyen alapból érkező, pályázathoz szükséges saját erő teljes vagy 
részbeni biztosításra, másrészt pályázathoz nem kapcsolódó saját beruházás 
(felújítás) támogatására önrész keret terhére.     
 
Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató:  
Azok az önkormányzatok kaphatnak ilyen jellegű támogatást, akik nem nyertek 
pályázaton, de valamilyen beruházást meg szeretnének valósítani, akkor a Kft. az 
önrész keret összegéig biztosítani tudja a fedezet egy részét. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a szabályzat 6. pontjában lévő vissza nem térítendő támogatások nem 
vonatkoznak az 1-10 fő-ig újként teremtett munkahelyekre? 
 
Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató:  
1-10 fő-ig teremtett munkahelyekre 300.000 Ft/fő összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Kft. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a szabályzat 7. pontjában lévő visszatérítendő támogatás 
visszafizetését külön szabályzatban rögzítse a Kft. A 7.1.5  pontban szereplő 
támogatási szerződés helyett a szabályzatban legyen meghatározva.   
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja hogy ezen szabályzat mellékletét képezze a támogatási szerződés minta.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 7.2.3 pontban ne naptári év szerepeljen, hanem 365 nap.  
 
Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató:  
Visszatérítendő támogatás nyújtására eddig még nem került sor.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a fentiekben elhangzott javaslatok kerüljenek be a szabályzatba és 
egy második fordulóban tárgyalja meg a képviselő-testület. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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89/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatáról azt a döntést 
fogadja el, hogy a fenti módosításokkal újra a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni II. fordulóban történő megtárgyalásra.  
 
        Határidő: 2010. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” 
című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívás 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” című építési beruházás közbeszerzési 
eljárásának ajánlattételi felhívás módosítását.  
 
Barta Gábor képviselő:  
Kérdezi, hogy a Petőfi utca teljes szakasza felújításra kerül? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, egészen a szennyvíz telepig.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” című építési beruházás közbeszerzési 
eljárásának ajánlattételi felhívás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 90/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása" című építési beruházás egyszerű eljárás ajánlati felhívásának 
módosítását a Közbeszerzések Tanácsa hiánypótlási felhívása alapján.  

 
Határidő: 2010. július 27. 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
„Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című közbeszerzés 
1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményének 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – 
eszközbeszerzés” című közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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eljárás eredményét és elmondja, hogy a Biráló Bizottság javaslata szerint a 
közbeszerzési eljárás 1. (Orvosi rendelői bútorok) része nyertese a Duoline Bt. a 2. 
(Orvostechnikai eszközök) része nyertese a Fulltec Computer Kft.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárás 
eredményéről a fenti javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

91/2010 (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Bélapátfalvai egészségház eszközbeszerzése" című 
közbeszerzési eljárása eredményes.  
A közbeszerzési eljárás 1. (Orvosi rendelői bútorok) része nyertese a Duoline 
Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét Máriahegy tanya 190.).  
A közbeszerzési eljárás 2. (Orvostechnikai eszközök) része nyertese a Fulltec 
Computer Kft. (1196 Budapest Jáhn Ferenc u. 226.).  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére, valamint a nyertes 
ajánlattevőkkel történő szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2010. augusztus 17. 
Felelős: polgármester 

 
 
V. Napirend 
Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésének megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. 
alatti önkormányzati ingatlan értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Szabadság u. 36. sz. alatti önkormányzati 
ingatlan értékesítését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Szabadság u. 36. 
sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

92/2010 (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
értékesíti a bélapátfalvi 881. hrsz-ú, lakóház és udvar megnevezésű ingatlanát 
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(3346 Bélapátfalva Szabadság u. 36.) Kelemen Krisztián Balaton, Jókai u. 
17/A. sz. alatti lakos részére, 3 000 000 Ft vételár ellenében. A meghatározott 
vételártól a polgármester -10%-kal eltérhet, külön önkormányzati 
felhatalmazás nélkül. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

VI. Napirend  
Beiskolázási támogatásról szóló kérelem megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a beiskolázási támogatásról szóló 
kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a beiskolázási támogatásról szóló kérelmet és elmondja, hogy 
az intézmény igazgatója vállalja, hogy a bérleti díjakból származó bevételből fedezni 
tudja a tanulmányi költséget.  
 
Firkó János képviselő, iskolaigazgató:  
Továbbra is fenn tartja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Kérdezi, hogy a munkavállaló már korábban is részt vett továbbképzéseken? 
 
Firkó János képviselő, iskolaigazgató:  
Igen, már korábban elkezdte a kredit pontok gyűjtését.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beiskolázási támogatásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

93/2010 (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Barta 
Krisztina Bélapátfalva, Táncsics u. 5. szám alatti lakos pedagógus 
továbbképzési támogatásra vonatkozó kérelmét és úgy döntött, hogy a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
intézményvezetője az intézmény saját bevételeiből finanszírozza a 
továbbtanulás költségeit. 
 
            Határidő: 2010. szeptember 30. 
            Felelős: iskola igazgatója 
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VII. Napirend 
Közterület bérbeadásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közterület bérbeadásáról szóló 
kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterület bérbeadását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető: 
A kérelmező a közterületet 2010. augusztus 10-15-ig szeretné használni, viszont a 
tavalyi évhez hasonlóan a játékok beindításától kíván bérleti díjat fizetni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ő 2 napra vonatkozó bérleti díj megfizetését javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A vállalkozó a tényleges terület használatra vonatkozó díjat fizesse meg, így 
javasolja, hogy a területet 2010. augusztus 13-án vegye használatba. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Tudomása szerint a játékok biztonságos összeszerelésére a vállalkozónak több 
napra van szüksége, ezért szeretné a területet a játékok beindítása előtti napokon 
elfoglalni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a vállalkozó a tényleges üzemeltetés idejére fizesse meg a bérleti 
díjat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterület bérbeadásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

94/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy Kovács Gyuláné és Kovács Gyula, 3398 Nagytálya, Kölcsey 
F. út 59. sz. alatti lakosok ideiglenes jelleggel – 2010. augusztusi búcsúi 
napokra – Bélapátfalva vásártéren 1900 m2 közterületet (20 Ft/m2/nap áron) 
igénybe vegyenek mutatványosi tevékenység céljából. A közterület 
használatáért fizetendő díjat az igénybevevő a tényleges üzemeltetés idejére 
köteles megfizetni.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: GAMESZ vezető 
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VIII. Napirend 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett 
javaslatát. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

95/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. tv. 23. § (2) bekezdés értelmében a Helyi Választási 
Bizottság tagjait - a Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára - az alábbi 
szerint választja meg: 

 
Tagjai: 
Ferencz Tibor Bélapátfalva, József Attila u. 8. 8.lph. 1/1. 
Berecz Ervin Bélapátfalva, Vörösmarty u. 4. 
Vas Károly Bélapátfalva, Marx K. u. 13. 

 
Póttag: 
Barkóczi Zoltán Bélapátfalva, Május 1. u. 35/B 

 

           Határidő: azonnal 
           Felelős: címzetes főjegyző 

 

IX. Napirend 
Kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottság tagjaira és a helyi szavazókörök Szavazatszámláló Bizottságok póttagjaira 
tett javaslatát.   
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatok alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

96/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bek. szerint, a 27. § (4) bek. és a 115/ I. (3) 
bekezdést alkalmazna a települési cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselők választására kialakított szavazókörbe a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak az alábbi választópolgárokat választja meg: 
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1. Berecz Istvánné Bélapátfalva, Szabadság u. 13. 
2. Kovácsné Kis Ildikó Bélapátfalva, Liszt F. u. 30. 
3. Liktor Anna Bélapátfalva, Vörösmarty u. 20. 
4. Szajkó Mária Bélapátfalva, Szabadság u. 57. 
5. Vasné Csányi Erika Bélapátfalva, Apátság u. 33. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
97/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bek. és a 27. § (4) bek. alapján Bélapátfalva 
Város Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak az alábbi 
választópolgárokat választja meg:  

 
1. Bereczné Bóta Éva Bélapátfalva, Vasút u. 23. 
2. Boros Alexandra Bélapátfalva, Szabadság u. 2. 2 lph. 1. em. 3. ajtó 
3. Csákvári Dániel Bélapátfalva, Jókai u. 1. 
4. Kovács Ervinné Bélapátfalva, Petőfi u. 4. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
X. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2010. június 28-i ülésen a képviselő-testület 86/2010. (VI.28.) sz. határozattal 
döntött a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
villamos rendszerének felújításáról. A munkálatok nem kezdődtek el ugyanis a 
beruházásra közbeszerzési eljárást kell alkalmazni és az határozatot vissza kell 
vonni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat visszavonásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

98/2010. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat villamos 
rendszerének felújításáról szóló 86/2010.(VI.28.) sz. képviselő-testületi 
határozatát visszavonja.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Az ülés megkezdése előtt minden képviselő megkapta a Bélapátfalva, IV. Béla út 37. 
sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásáról szóló kérelmet. A 
kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak is meg kell tárgyalni, így a 
következő testületi ülés napirendjei közé fog kerülni. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


