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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 

16-án 18.00 órakor megtartott alakuló üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás eredményéről    

2. Megbízólevelek átadása  
3. Önkormányzati képviselők eskütétele  
4. A polgármester eskütétele  
5. Polgármesteri program ismertetése  
6. Alpolgármester megválasztása  
7. Alpolgármester eskütétele  
8. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
9. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása      
10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása    
11. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása  
12. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása   
13. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása  
14. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

120/2010.(X.16.) Barta Péter alpolgármester jelölt szavazásból történő kizárása 
121/2010.(X.16.) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása az alpolgármester titkos  

szavazásának lebonyolításához 
122/2010.(X.16.) Kary József alpolgármester jelölt szavazásból történő kizárása 
123/2010.(X.16.) Kary József alpolgármester megválasztása  
124/2010.(X.16.) A polgármester illetményének megállapítása  
125/2010.(X.16.) Kary József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
126/2010.(X.16.) Csűrös Zoltán képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének 

megválasztása  
127/2010.(X.16.) Csuhány Béla képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának 

megválasztása   
128/2010.(X.16.) Barta Péter képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának megválasztása  
129/2010.(X.16.) Bárdos Péter nem képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának 

megválasztása   
130/2010.(X.16.) Berecz Istvánné nem képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának 

megválasztása  
131/2010.(X.16.) Barta Péter képviselő Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének 

megválasztása  
132/2010.(X.16.) Bajzát Zsolt képviselő Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 

megválasztása  
133/2010.(X.16.) Csuhány Béla képviselő Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 

megválasztása  
134/2010.(X.16.) Szajkó Mária nem képviselő Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 

megválasztása  
135/2010.(X.16.) Zay Oszkárné nem képviselő Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 

megválasztása  
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136/2010.(X.16.) Csuhány Béla képviselő Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása   
137/2010.(X.16.) Bajzát Zsolt képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása   
138/2010.(X.16.) Barta Péter képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  
139/2010.(X.16.) Csűrös Zoltán képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  
140/2010.(X.16.) Képviselő-testületi hozzájárulás Ferencz Péter polgármester egyéb tisztség 

betöltéséhez  
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

17/2010.(X.17.)  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása 

 
 
 

Bélapátfalva, 2010. október 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
16-án 18.00 órakor megtartott alakuló üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,   
   Kary József és Vizy Pál testületi tagok 

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Ferencz Tibor a HVB elnökének távolléte miatt Vas Károly HVB 

elnökhelyettese 
 
         

Kary József korelnök: 
Köszönti a települési önkormányzat alakuló ülésén megjelent képviselő-testületi 
tagokat, melyet a választást követő 15 napon belül meg kell tartani. Az ülést a 
legidősebb képviselő, a korelnök vezeti, ez most az ő feladata. A választással 
lezárult egy verseny a polgármester- és a képviselő jelöltek közt, és a 
szavazópolgárok döntöttek arról, hogy ki vegyen részt a helyi közérdekű ügyek 
megoldásában.  A szavazópolgárok az átlag feletti részvételi arányban jelentek meg. 
A választási eredmény a választás napján dokumentálva lett, de fellebbezési eljárást 
kellett lefolytatni, ezért az alakuló ülést is csak mostanra lehetett összehívni. A 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai, valamint a köztisztviselők felelősségteljesen 
végezték a munkájukat. A mai nappal új önkormányzati ciklus veszi kezdetét. A 
lakosság újra megerősítette tisztségében a polgármestert, megválasztotta a 
képviselő-testület tagjait és megváltoztatta összetételét a jogszabályban 
meghatározott csökkentett létszámmal. A képviselő-testületi tagoknak 
megválasztásukhoz gratulál és munkájukhoz sok sikert kíván. 
Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja. Az ülés nyilvános, melyről hang-és filmfelvétel, valamint jegyzőkönyv 
készül. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

Napirend 
 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a 
választás eredményéről    

2. Megbízólevelek átadása  
3. Önkormányzati képviselők eskütétele  
4. A polgármester eskütétele  
5. Polgármesteri program ismertetése  
6. Alpolgármester megválasztása  
7. Alpolgármester eskütétele  
8. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
9. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása      
10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása    
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11. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása  
12. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása   
13. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása  
14. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a választás 
eredményéről    
 
Kary József korelnök: 
Felkéri Vas Károlyt a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy tartsa meg a 
választásról, a választás eredményéről szóló tájékoztatóját. 
 
Vas Károly HVB elnökhelyettese: 
Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat a 2010. október 3-én megtartott 
önkormányzati választás eredményeiről. A választást követően két fellebbezést 
nyújtottak be, mely a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz került, 
amelyeket elutasítottak különböző indokok alapján, így 2010. október 9-én lett 
jogerős a választási eredmény. 
Ismerteti a szavazás fontosabb számadatit: választásra jogosult polgárok számát, a 
szavazáson résztvevők számát, az érvényes szavazatok számát, érvénytelen 
szavazatok számát, a polgármester-jelöltekre, valamint a képviselő-jelöltekre leadott 
szavaztok számát, mely szerint: 
 
polgármester Ferencz Péter 
képviselő-testület 6 tagja: 
 
o Bajzát Zsolt  
o Barta Péter 
o Csuhány Béla  
o Csűrös Zoltán  
o Kary József  
o Vizy Pál 
 
Megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván. 
 
 
II. Napirend 
Megbízólevelek átadása  
 
Kary József korelnök: 
Felkéri Vas Károlyt a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy adja át a 
megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselő-testületi tagoknak. 
Vas Károly HVB elnökhelyettese: 
Átadja a polgármesternek és a képviselő-testületi tagoknak a megbízóleveleket.   
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III. Napirend 
Az önkormányzati képviselők eskütétele  
 
Kary József korelnök: 
Felkéri Vas Károlyt a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, mint az esküt 
kivevő személyt az önkormányzati képviselők eskütételére. 
 
Vas Károly HVB elnökhelyettese: 
Felkéri a képviselő-testület tagjait az eskü szövegének előmondása alapján az 
eskütételre.   
 

A képviselő-testület 6 tagja az Ötv. 19. § (1), Ökjtv. 1. § (2) bek. alapján - a 
polgármesterre irányadó szöveggel - az esküt letették és az esküokmányt aláírták.  
(1. melléklet) 
 
IV. Napirend 
A polgármester eskütétele  
 
Kary József korelnök:  
Felkéri Vas Károlyt a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, mint az esküt 
kivevő személyt a polgármester eskütételére. 
 
Vas Károly HVB elnökhelyettese: 
Felkéri a polgármestert az eskü szövegének előmondása alapján az eskütételre.  
 
Ferencz Péter megválasztott polgármester az Ötv. 32. §; a Pttv. 1. § (7) alapján az 
1994. évi LXIV. tv. melléklete szerinti szöveggel az esküt a képviselő-testület tagjai 
előtt letette és az esküokmányt aláírta. 
(2. melléklet) 
 
V. Napirend 
Polgármesteri program ismertetése   
 
Kary József korelnök:  
Felkéri Ferencz Péter polgármestert a programjának ismertetésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a programját és elmondja, hogy az 
önkormányzat gazdasági programját 6 hónapon belül kell elfogadni, így még van 
lehetőség a képviselők által elképzelt programokkal való kiegészítésre.   
A legfontosabb feladatának tartja továbbra is a munkahelyteremtést, melynek 
egyetlen lehetséges módja a vállalkozások támogatása. Tovább kívánja folytatni a 
harcot a Bélkő bánya visszaszerzéséért, amely szintén egy lehetőséget nyújtana 
munkahelyteremtésre. A közhasznú illetve közcélú munkaprogramot fontosnak tartja, 
viszont sokkal nagyobb hatékonysággal kellene a feladatokat elvégezni, melynek 
alapjai a szigorúbb követelményrendszer, munkafelügyelet, számonkérés. A 
településen két utca van, amelyek még nincsenek szilárd burkolattal ellátva a Gyár 
utca és a Mártírok utca, melyek megépítése elkerülhetetlen. Úgy gondolja, hogy 
ebben minden képviselő egyet ért ugyanis a kampány beszédjükben szerepelt az 
útépítés. A felszíni vízelvezetés minden településen így Bélapátfalván is kiemelt 
feladat. A problémás utcákat felül kell vizsgálni majd fokozatosan rendbe kell tenni. 
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Új polgármesteri hivatal illetve egy központi helyen lévő szolgáltatóház megépítésére 
van szükség egy kis városi piaccal kiegészítve, hogy meghatározó pontja legyen a 
településbelsőnek. Az önkormányzat intézményeiben gépészeti felújításokra van 
szükség, hogy a fenntartásuk olcsóbb legyen. A település turisztikai vonzerejét 
növelni kívánja azzal, hogy a temető alatti parkoló, valamint a temető alatti ösvényen 
egy sétány épüljön ki az Apátság épületéhez érkező látogatók számára, valamint a 
Mária-forrást vissza kell állítani az eredeti állapotába. A legfontosabb és 
legsürgősebb feladat a tó környéki telkek infrastruktúrájának rendezése, ezen belül 
legelőször a közlekedési utak és felszíni vízelvezetés problémájának megoldása. 
Tervei szerint a horgásztó mellett egy úszótó megépítése növelné Bélapátfalva 
látogatottsági adatait. Az úszótó legális fürdőzésre adna lehetőséget. A fiatal 
korosztályba tartozó lakosok településhez való ragaszkodását azzal szeretné 
befolyásolni, hogy a technikai sportok kedvelőinek egy új versenypálya kialakítására 
ad lehetőséget a volt agyagbánya területén. A kondiklub működésének nagyobb 
helyiséget kellene biztosítani, amit a gépek használatán kívül egyéb 
sporttevékenységekre is lehetne használni, illetve egy ifjúsági klub is helyet 
kaphatna.    
A legfőbb célja, hogy Bélapátfalva lakosságát összetartsa békében, egységben. 
Szeretné, ha a képviselő-testület is társulna ezekhez a gondolatokhoz és a 
döntéshozatalnál azt vegye figyelembe, hogy mi jó a településnek.   
 
VI. Napirend 
Alpolgármester megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Barta Péter képviselőt javasolja. Elmondja, 
hogy a 4 év alatt sok segítséget kapott tőle a Bélkő bánya ügyében is együtt 
dolgoztak. Kary József munkáját megköszöni.  
 
Kary József korelnök:  
Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, így a szavazólapra Barta 
Péter neve kerül. 
Az alpolgármester jelöltet a személyes érintettség miatt a szavazásból ki kell zárni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester jelölt 
szavazásból történő kizárásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

120/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
Barta Péter képviselőt személyes érintettsége miatt az alpolgármestert érintő 
döntésből kizárja.  

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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Kary József korelnök:  
Az alpolgármester jelölt a nyilvános tárgyalásba beleegyezett, ezért nem kell zárt 
ülést tartani.  
(3. melléklet) 
 
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Bajzát Zsolt képviselőt, tagjainak Csűrös 
Zoltán és Vizy Pál képviselőket javasolja. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

121/2010. (X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 
szavazásának lebonyolítására az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot 
választotta meg: 
  Elnök: Bajzát Zsolt 
  Tagok: Csűrös Zoltán és Vizy Pál képviselő-testületi tagok. 
 
        Határidő: 2010. október 16 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 

Bajzát Zsolt SZSZB elnöke: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a titkos szavazás eredményét. 6 fő szavazott 
melyből 3 igen és 3 nem szavazat volt, így a szavazás eredménytelen. 
(4. melléket) 
 
Kary József korelnök:  
Kérdezi Ferencz Péter polgármestert, hogy továbbra is fenn tartja-e a javaslatát vagy 
van-e más javaslata. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az alpolgármesternek továbbra is Barta Péter képviselőt javasolja.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a képviselő-testület tagjai elmondják 
véleményüket az alpolgármester jelöltről, ezzel segítséget nyújtva a 
döntéshozatalhoz.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Alpolgármesterre azért van szükség, hogy a polgármestert helyettesítse szabadsága 
ideje alatt és segítse a polgármester munkáját. Az Ipari Parkot érintő fejlesztésben 
Barta Péter képviselő sok segítséget nyújtott neki ugyanúgy, mint a Bélkő bányát 
érintő ügyekben is, hiszen ő természetvédelmi mérnöki végzettséggel rendelkezik. 
Az olajszennyezés idején is részt vett a bánya bejárásában és véleménye szerint 
képviselő munkája során megérett az alpolgármesterségre.  
 
Kary József korelnök: 
Barta Péter képviselő még nem látott el alpolgármesteri feladatot, de ő úgy gondolja, 
hogy a képviselő-testület adhatna neki egy lehetőséget, hogy bizonyítson. 
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Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy az alpolgármester jelölt rendelkezik-e kellő alázattal a feladat 
ellátásához? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Mivel Csűrös Zoltán képviselő kapta a legtöbb szavazatot a lakosságtól őt gondolta, 
hogy felkéri az alpolgármesteri feladatok ellátására, de nyilatkozata szerint nem 
vállalta a munkája miatt. Továbbra is Barta Péter képviselő a javaslata az 
alpolgármesteri tisztség betöltésére.  
 
Barta Péter képviselő:  
Köszöni Ferencz Péter polgármester és Kary József képviselő bizalmát.  
 
Kary József korelnök: 
A szavazás megismétlését kéri, új szavazólapok elkészítésével.  
 
Bajzát Zsolt SZSZB elnöke: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az ismételt titkos szavazás eredményét. 6 fő 
szavazott, melyből 3 igen és 3 nem szavazat volt, így a szavazás újból 
eredménytelen. 
(5. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Csűrös Zoltán képviselőt, hogy az előzőekben lezajlott két eredménytelen 
szavazás következtében javasolhatja-e őt alpolgármesternek? 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Ferencz Péter polgármesterrel történt egyeztetésük során sem vállalta az 
alpolgármesteri tisztség ellátását és most sem szeretné, hiszen munkája miatt nem 
tudná megfelelően elvégezni a rábízott feladatokat.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A következő javaslata az alpolgármesteri tisztség betöltésére: Kary József képviselő. 
 
Kary József korelnök: 
Új szavazólap készül, melyre Kary József neve kerül. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester jelölt 
szavazásból történő kizárásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

122/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
Kary József képviselőt személyes érintettsége miatt az alpolgármestert érintő 
döntésből kizárja.  

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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Kary József korelnök:  
Az alpolgármester jelölt a nyilvános tárgyalásba beleegyezett, ezért nem kell zárt 
ülést tartani.  
(6. melléklet) 
 
Bajzát Zsolt SZSZB elnöke:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a titkos szavazás eredményét. 6 fő szavazott, 
melyből 4 igen és 2 nem szavazat. 
(7. melléklet) 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

123/2010. (X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. (1) alapján Kary József 
települési képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 
 
       Határidő: 2010. október 18. 
       Felelős: címzetes főjegyző 

 

VII. Napirend 
Alpolgármester eskütétele  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri - mint esküt kivevő - Kary József alpolgármestert az eskütételre.  
 
Kary József megválasztott alpolgármester az Ötv. 32. §; a Pttv. 1. § (7) alapján az 
1994. évi LXIV. tv. melléklete szerinti szöveggel az esküt a képviselő-testület tagjai 
előtt letette és az esküokmányt aláírta. 
(8. melléklet) 
 
VIII. Napirend 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Kary József korelnök:  
Ismerteti a polgármester illetményének megállapításáról szóló előterjesztést, mely 
szerint a polgármester főállású, illetményének a választást követően megállapított 
összege a megválasztást megelőző polgármesteri illetmény összegénél nem lehet 
kevesebb. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése szerint 
megállapított illetményalap és - Bélapátfalva körzetközponti feladatot ellátó 
önkormányzat esetén - 12,5-13,5 közötti szorzószám szorzataként lehet 
megállapítani. Javasolja, hogy Ferencz Péter polgármester illetménye a 12,5 
szorzószám alapján legyen megállapítva. A polgármester idegennyelvtudási-pótlékra 
jogosult, de a határozati javaslat szerint erről 2010. december 31. napjáig le kíván 
mondani.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a polgármester illetményéről a 
fenti javaslat szerint.  
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A polgármester személyes érintettségét bejelentette így nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

124/2010. (X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, a 12,5 
szorzószámmal, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalapra tekintettel 
Ferencz Péter főállású polgármester illetményét 2010. október 3. napjától 
483 125 Ft/hó összegben állapítja meg.  
Ferencz Péter polgármester idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, melynek 
összege a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48. § (6) b 
pontja alapján 23 190 Ft/hó, amelyről 2010. december 31. napjáig lemond.  

 
        Határidő: 2010. október 18. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

Kary József korelnök: 
A polgármestert költségátalány illeti meg, amennyiben ezt kéri. A polgármester 
kérelmet nem nyújtott be, így nem kell határozatot hozni ez ügyben.   
Az ülés további vezetését átadja a megválasztott és esküt tett polgármesternek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Átveszi a korelnöktől az ülés további vezetését.  
 
IX. Napirend 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása      
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javaslatot tesz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára, mely az 
írásban előterjesztett határozati javaslat szerint 60.000,- Ft/hó 2010. október 16. 
napjától. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a jogszabályban meghatározott összegnél 
kisebb összegben, 60.000 Ft/hó összegben állapítsák meg a tiszteletdíj összegét.  
(9. melléklet) 
 
Az alpolgármester személyes érintettségét bejelentette így nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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125/2010. (X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kary József, társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 16. napjától 60 000 
Ft/hó összegben állapítja meg. 

      
        Határidő: 2010. október 18. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
X. Napirend 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosítása    
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását és 
elmondja, hogy a jogszabályi változások és az önkormányzati választások miatt vált 
szükségessé.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a közterület használat nem a polgármester hatáskörébe tartozik? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a közterület használat.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
17/2010.(X.17.) rendeletet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 22/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(10. melléklet) 
 
XI. Napirend 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjairól 
szóló javaslatát: 
Elnök:  Csűrös Zoltán képviselő 
Tagok: Csuhány Béla képviselő  
  Vizy Pál  képviselő 
  Bárdos Péter  nem képviselő 
  Berecz Istvánné nem képviselő 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, javaslataikat. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő szeretne a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja lenni.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Javasolta és a képviselő-testület tagjai elfogadták, hogy a bizottsági tagokról külön-
külön szavazzanak és a javasolt képviselők személyes érintettségük miatt ne 
vegyenek részt a szavazásban.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnöke Csűrös Zoltán képviselő legyen.  
 
Csűrös Zoltán képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

126/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Csűrös Zoltán 
képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja Csuhány Béla képviselő legyen.  
 
Csuhány Béla képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

127/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Csuhány Béla 
képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja Vizy Pál képviselő legyen.  
 
Vizy Pál képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 4 nem szavazattal 
Vizy Pál képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának nem választotta 
meg.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja Barta Péter képviselő legyen. 



 14 

 Barta Péter képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el. 
 

128/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Barta Péter 
képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja Bárdos Péter nem képviselő legyen.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 

129/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Bárdos Péter  
nem képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja Berecz Istvánné nem képviselő legyen.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 

130/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Berecz 
Istvánné nem képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának 
megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai a következő személyek:  
Elnök:  Csűrös Zoltán képviselő 
Tagok: Barta Péter   képviselő  
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  Csuhány Béla  képviselő 
  Bárdos Péter  nem képviselő 
  Berecz Istvánné nem képviselő 
 
 
XII. Napirend 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
tagjairól szóló javaslatát: 
Elnök:  Barta Péter  képviselő 
Tagok: Bajzát Zsolt  képviselő  
  Vizy Pál  képviselő 
  Szajkó Mária  nem képviselő 
  Zay Oszkárné nem képviselő 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, javaslataikat. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Megköszöni a bizalmat, de nem kíván részt venni a Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság munkájában, hiszen itt nem tudja kifejteni azt az elképzeléseit, amit 8 év 
alatt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban kifejtett. Ha a képviselő-testület ebbe a 
bizottságba gondolta, akkor nem kíván élni ezzel a bizottsági tagsággal.   
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki szeretne részt venni a Bizottság 
munkájában? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Csuhány Béla képviselőt, hogy részt tud-e venni a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság munkájában.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Igen, részt kíván venni a Bizottság munkájában.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnöke Barta Péter képviselő legyen.  
 
Barta Péter képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

131/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Barta Péter  
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képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének 
megválasztotta. 

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagja Bajzát Zsolt képviselő legyen.  
 
Bajzát Zsolt képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

132/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Bajzát Zsolt 
képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztotta. 

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagja Csuhány Béla képviselő legyen.  
 
Csuhány Béla képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

133/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Csuhány Béla 
képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztotta.  

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagja Szajkó Mária nem képviselő legyen.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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134/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Szajkó Mária 
nem képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztotta.   

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagja Zay Oszkárné nem képviselő legyen.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

135/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Zay Oszkárné 
nem képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztotta.  

        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai a következő 
személyek:  
Elnök:  Barta Péter  képviselő 
Tagok: Bajzát Zsolt   képviselő  
  Csuhány Béla  képviselő 
  Szajkó Mária  nem képviselő 
  Zay Oszkárné nem képviselő 
 

 
XIII. Napirend 
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Ügyrendi Bizottság tagjairól szóló javaslatát: 
Elnök:  Csuhány Béla  képviselő 
Tagok: Bajzát Zsolt  képviselő  
  Barta Péter  képviselő 
  Csűrös Zoltán   képviselő 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság 
elnöke Csuhány Béla képviselő legyen.  
 
Csuhány Béla képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

136/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Csuhány Béla 
képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja 
Bajzát Zsolt képviselő legyen.  
 
Bajzát Zsolt képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

137/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Bajzát Zsolt 
képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja 
Barta Péter képviselő legyen.  
 
Barta Péter képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

138/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Barta Péter 
képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja 
Csűrös Zoltán képviselő legyen.  
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Csűrös Zoltán képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

139/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. (1) alapján Csűrös Zoltán 
képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta. 

      
        Határidő: 2010. október 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjai a következő személyek:  
Elnök:  Csuhány Béla  képviselő 
Tagok: Bajzát Zsolt   képviselő  
  Barta Péter   képviselő 
  Csűrös Zoltán képviselő 
 
 
XIV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ő egy Kft. ügyvezetője, illetve egy 
alapítvány kuratóriumi tagja és kéri a képviselő-testület tagjait járuljanak hozzá, hogy 
mint főállású polgármester ezeket a tisztségeket betölthesse.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a határozati javaslatban szereplő Kft. mivel foglalkozik? 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Kft. külföldi és belföldi partner közvetítéssel foglalkozik. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
Ferencz Péter polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

140/2010.(X.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján hozzájárul, hogy Ferencz Péter főállású polgármester 
- a Kontaktus Fix Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3346 

Bélapátfalva, Móricz Zsigmond u. 15.) ügyvezetője, 
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- a Segítő Kezek Alapítvány (3346 Bélapátfalva, II. Rákóczi Ferenc u. 2.) 
kuratóriumi tagja. 

Határidő: 2010. november 3. 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
Csuhány Béla képviselő:  
Ferencz Péter polgármester az 5. napirendi pontban ismertette a programját és 
javasolja, erről egy informális testületi ülés legyen összehívva, hogy minden 
képviselő elmondhassa véleményét a további tervekkel kapcsolatban.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési koncepciót 2010. december 15-ig el 
kell fogadnia, mely tartalmazni fogja a korábbiakban ismertetett programot. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Könyvet nyújt át Ferencz Péter polgármesternek.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy mikor lesz a következő képviselő-testületi ülés? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A munkaterv szerint 2010. december 13-án lesz ülés, de előtte szükség van arra, 
hogy a képviselő-testület döntést hozzon közbeszerzési ügyben és a hétfő 14 órai 
időponttól nem kíván eltérni.  
Az alakuló ülés a képviselő-testület rendkívüli ülése. Az út is rendkívüli volt, ami 
eddig elvezetett. Bélapátfalván eddig még nem volt példa arra, hogy választási 
eredményt megóvtak – erre lehetőség van – de a két polgármester jelölt élt ezzel a 
lehetőséggel. Úgy gondolja, hogy ez nem szorul egyéb magyarázatra, viszont 
szeretné visszautasítani teljes mértékben azokat az alaptalan vádakat a maga, és a 
Szavazatszámláló Bizottság nevében is, akik előtte tettek esküt. Olyan vádak értek 
bennünket ezekben az írásos fellebbezésekben, és a település főutcáján lévő szóbeli 
gondolatokban, melyre sem a Helyi Választási Bizottság, sem a Szavazatszámláló 
Bizottság, sem pedig a képviselőjelöltek nem szolgáltak rá. Természetesen megérti a 
magyar jogrendet, de az alaptalan vádaktól szeretné távol tartani magát és a tisztelt 
Bizottságok tagjait.   
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 

 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 


