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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 

15-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele    
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
3. Kockázat elemzési terv módosítása   
4. 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása   
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (zárt ülés)  
6. Óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérés   
7. Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás  
8. Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjainak megválasztása  
9. Műszaki ellenőrzésre megbízások      
10. Projektmenedzsmenti szerződés megkötése     
11. Önkormányzati ingatlanok átminősítése   
12. Vízkorlátozási terv   
13. Óvodai pályázat  
14. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

141/2010.(XI.15.) Belső ellenőrzési stratégiai terv módosítása 
142/2010.(XI.15.) 2011. évi belső ellenőrzési terv 
143/2010.(XI.15.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szakmai 

ellenőrzése 
144/2010.(XI.15.) Óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérés 
145/2010.(XI.15.) „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében" című 

projekt építési beruházásának kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására megbízási szerződés kötése 

146/2010.(XI.15.) „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése" című projekt kivitelezéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási szerződés kötése 

147/2010.(XI.15.) „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” című 
projekt közbeszerzéséhez Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  

148/2010.(XI.15.) „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című projekt közbeszerzéséhez 
Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  

149/2010.(XI.15.) „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” című 
projekt építési beruházásának kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri 
megbízás 

150/2010.(XI.15.) „Bélapátfalvai óvoda korszerűsítése” tárgyú pályázat projektmenedzsment 
szerződés megkötése 

151/2010.(XI.15.) „Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” tárgyú 
pályázat projektmenedzsment szerződés megkötése 

152/2010.(XI.15.) Vízkorlátozási terv 
153/2010.(XI.15.) „Egészséges életmódra nevelő programok megrendezésére, egészségmegőrző 

beruházások megvalósítására” című pályázat benyújtása  
154/2010.(XI.15.) Sulik Andrea bélapátfalvai lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázata  
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155/2010.(XI.15.) Sulik Ágnes bélapátfalvai lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázata       

156/2010.(XI.15.) Kovács Ferencné bélapátfalvai lakos ápolási díj megszüntetése  
157/2010.(XI.15.) Ronyeczné Berecz Ágnes bélapátfalvai lakos ápolási díj megszüntetése  
158/2010.(XI.15.) Oroszné Gyenes Andrea bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása  

 
Rendelet száma Rendelet tárgya 

18/2010.(XI.16.)  Az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 9/2010.(IV.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
 
 

Bélapátfalva, 2010. november 15. 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 
15-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán   
   és Vizy Pál testületi tagok 

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Bárdos Péter bizottsági tag 

Berecz Istvánné bizottsági tag 
Szajkó Mária bizottsági tag 
Zay Oszkárné bizottsági tag 
Lakatos Zoltánné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 

         

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a meghívott bizottsági tagokat.   
Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az 5. napirend zárt ülés ezért javasolja, hogy az egyéb ügyek, indítványok után 
kerüljön megtárgyalásra az alábbiak szerint: 
 
 

Napirend 
 

1. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele    
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
3. Kockázat elemzési terv módosítása   
4. 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása   
5. Óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérés   
6. Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás  
7. Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjainak megválasztása  
8. Műszaki ellenőrzésre megbízások      
9. Projektmenedzsmenti szerződés megkötése     
10. Önkormányzati ingatlanok átminősítése   
11. Vízkorlátozási terv   
12. Óvodai pályázat  
13. Egyéb ügyek indítványok  
14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) 

 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a 7. napirend és a 10. napirend megegyezik, így a kettőt össze 
kellene vonni és egyben megtárgyalni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A két napirend nem ugyanaz és azt nem javasolja egyben tárgyalni.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri - mint esküt kivevő - a megválasztott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem 
képviselő tagjait Bárdos Pétert és Berecz Istvánnét, valamint a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság nem képviselő tagjait Szajkó Máriát és Zay Oszkárnét az eskü 
szövegének előmondása alapján az eskütételre.  
 
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő 4 tagja az Ökjtv. 11. § (1) bek. 
alapján - a polgármesterre irányadó szöveggel - az esküt letették és az esküokmányt 
aláírták.  
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a lejárt határidejű határozatokról és elmondja, 
hogy főleg értékesítéseket tartalmaz, melyek nem kerültek eladásra. A képviselő-
testület javaslatára a határozatokat a következő ülésre be lehet terjeszteni 
újratárgyalásra. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint a 112/2010. (IX.13.) sz. határozatban nem döntött a képviselő-
testület. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Igen, mert az elfogadott határozat szerint az értékesítéshez ingatlan forgalmi 
értékbecslés a városfejlesztési munkacsoport javaslatára készülhet.  
 
 
III. Napirend 
Kockázat elemzési terv módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 6 
fő és az ülés továbbra is határozatképes.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása javasolja a belső ellenőrzési stratégiai terv kockázatok azonosítása c. 
pontjának módosítását. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a belső ellenőrzési stratégiai terv 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

141/2010. (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulása 2010 – 2014. évekre 
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve 2. pontjának a melléklet szerinti 
módosítását. 
(2. melléklet) 

Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A 2011. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek 2010. november 15-ig kell 
elfogadnia. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása végzi a belső ellenőrzést 
és közös javaslat szerint a hazai fejlesztési célú támogatás rendszerének 
rendszerellenőrzése került be a jövő évi tervbe. 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat 2011. évi közoktatási statisztikában szereplő adatok szabályszerűségi 
ellenőrzésének időpontja 2011. március 1. legyen, kibővítve általános és részletes 
pénzügyi és szakmai teljesítésének vizsgálatával a közelgő vezetőváltás miatt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
7 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2011. évi belső ellenőrzési 
tervről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

142/2010. (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat, melléklet szerinti 2011. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

 (3. melléklet) 
Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat vezetőváltás miatti általános és részletes 
pénzügyi és szakmai teljesítésének vizsgálatáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

143/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a fenntartásában működő Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat intézményénél az intézményvezető nyugdíjba 
vonulása előtt  

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 
d) pontja alapján szakmai ellenőrzést,  

– az intézmény irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, 
beszámolási és ellenőrzési működésének átfogó vizsgálatot hajtson 
végre 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellenőrzések végrehajtása érdekében 
intézkedjen. 

 
        Határidő: 2011. március 1. 
        Felelős: polgármester 
            címzetes főjegyző 
 
V. Napirend 
Óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérés   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai 
intézményegységének vezetője kérelemmel fordult Bélapátfalva Város 
Önkormányzatához, hogy a 25 fő maximális csoportlétszámtól eltérhessen, azaz 10 
%-kal túllépje.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi az intézményegység vezetőt, hogy a csoportlétszám emeléshez minden 
személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik az óvoda? 
 
Zay Oszkárné óvodavezető: 
Igen, nem kell csoportot bővíteni és a személyi, tárgyi feltételek adottak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvodai maximális 
csoportlétszámtól való eltérésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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144/2010. (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat óvodai tagintézményében a 2010/2011. óvodai nevelési évben 
oktatásszervezési okok miatt engedélyezi a maximális csoportlétszámok 10%-
kal történő túllépését. 

 
         Határidő: azonnal 
         Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az önkormányzat az előterjesztésben 
szereplő Procura Consulting Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadói céggel már több 
alkalommal kötött megbízási szerződést közbeszerzési eljárás teljes körű 
előkészítésére és lefolytatására. A „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása 
Bélapátfalván, és kistérségében” című pályázatban szerepel a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó költsége, viszont a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című 
projektnél a tanácsadói költséget csökkentett összegben tudja javasolni.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy mi alapján történik a közbeszerzési tanácsadói cég kiválasztása? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Korábban több árajánlatot kért az önkormányzat közbeszerzési tanácsadói cégektől 
és a Procura Consulting Kft.-t Szilvásvárad Község Önkormányzata ajánlotta. A cég 
2009 óta végzi Bélapátfalva Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak 
teljeskörű elkészítését és lefolyatását és probléma nem merült fel.     
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a két beruházás kivitelezési költsége milyen összegű? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” 49 millió 
Ft, a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” 12 millió Ft. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításáról szóló megbízási szerződéskötésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

145/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és 
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kistérségében" című projekt építési beruházásának kivitelezéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a  Procura Consulting Kft.-vel 370 000 
Ft + Áfa összegben megbízási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  

 
        Határidő: 2010. november 16. 
        Felelős: polgármester 
  

146/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése" című projekt 
kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Procura 
Consulting Kft.-vel 100 000 Ft + Áfa összegben megbízási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  

        Határidő: 2010. november 16. 
        Felelős: polgármester  
 
VII. Napirend 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjainak megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjait, 
melyekben a polgármester, alpolgármester, jegyző, a bizottságok elnökei, valamint 
az építésügyi előadók szerepelnek.  
Kéri, hogy szavazzanak a tagok megválasztásáról mindkét közbeszerzési eljárást 
érintően. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:   
 

147/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, 
hogy a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” 
című projekt építési beruházás közbeszerzése során a Bíráló Bizottság tagjai az 
alábbi személyek: 
 

Ferencz Péter polgármester 
Kary József alpolgármester 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke 
Szabó Gabriella építésügyi ügyintéző 

 
        Határidő: 2010. december 1. 

Felelős: polgármester 
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148/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, 
hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című projekt közbeszerzése során a 
Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek: 
 

Ferencz Péter polgármester 
Kary József alpolgármester 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke 
Berek Eleonóra építésügyi ügyintéző 

 
        Határidő: 2010. december 1. 
        Felelős: polgármester  
 
VIII. Napirend 
Műszaki ellenőrzésre megbízások      
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása 
Bélapátfalván, és kistérségében” című projekt és a „Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című 
beruházáshoz szükséges építési műszaki ellenőr megbízása. Az Expert 2001. 
Építőipari, Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. már több alkalommal is 
látott el az önkormányzat részére építési műszaki ellenőri feladatokat és a céggel 
probléma nem merült fel. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint az Expert 2001. Építőipari, Mérnöki és Számítástechnikai 
Szolgáltató Kft. cégvezetője nem rendelkezik elektronikai és épületvillamossági 
szakmai végzettséggel és véleménye szerint ez elengedhetetlen az iskola 
infrastrukturális fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat nem személynek ad megbízást, hanem cégnek és úgy gondolja, 
hogy cégen belül lehet olyan személy, aki rendelkezik megfelelő végzettséggel. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A cég megbízhat egy alvállalkozót, és úgy gondolja, hogy akkor minőségi romlás 
következhet be az építkezés folyamán. Ő kigyűjtötte, hogy Heves Megyében ki 
rendelkezik elektronikai és épületvillamossági szakmai végzettséggel és javasolja, 
hogy azok közül válasszon a képviselő-testület, vagy meg kell kérdezni az Expert 
2001. Építőipari, Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató Kft.-t, hogy rendelkezik-e 
a cég olyan személlyel, akinek megfelelő végzettsége van az építési műszaki 
ellenőrzéshez.   
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bölcsődei szolgáltatások 
létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” című projekt építési beruházásának 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri megbízásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

149/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és 
kistérségében" című projekt építési beruházásának kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőrzésre az EXPERT 2001. Építőipari, Mérnöki és 
Számítástechnikai Szolgáltató Kft.-vel 300 000 Ft + Áfa összegben megbízási 
szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  

 

        Határidő: 2010. november 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című beruházás 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőr megbízása kerüljön le a napirendről 
további szakmai egyeztetések miatt.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendről történő levételről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadta, hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című beruházás 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőr megbízása kerüljön le a napirendről.  
 
 
IX. Napirend 
Projektmenedzsmenti szerződés megkötése     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
támogatásával megvalósuló pályázatok kötelező eleme a projektmenedzsment 
alkalmazása. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy a projektmenedzsment milyen tevékenységet végez? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A projektmenedzsment a pályázat elnyerése után folyamatos kapcsolatot tart a 
pályázatban résztvevő közreműködő szervezettel és irányító hatósággal, illetve azok 
adminisztrációs tevékenységét látja el. A pályázatban szerepel egy 
projektmenedzsmenti cég alkalmazása.   
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Kary József alpolgármester:  
Tudomása szerint az önkormányzat nem rendelkezik projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására alkalmas személlyel, így az önkormányzat köteles külsős céget megbízni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. tevékenységi köre bővüljön ki 
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával, hogy a kistérség minden önkormányzata 
igénybe tudná venni a szolgáltatást. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat az aljegyző, valamint egy pénzügyi előadó 
látja el, de e mellett szükséges projektmenedzsment alkalmazása. A 2011. évi 
költségvetési koncepcióban szerepelni fog 1 fő köztisztviselő alkalmazása a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.    
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat helyben kell elvégezni, 
hogy a pályázatokon elnyert támogatási összeg nagy része Bélapátfalva Város 
Önkormányzatánál maradjon.   
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogy egy személy 3 egyidőben futó pályázat teljes körű ellátását tudja 
megfelelően elvégezni, így a kistérségi önkormányzatok pályázataival kapcsolatos 
feladatok ellátására több személyre van szükség.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint Mórahalom Város Önkormányzatának saját alkalmazottja látja el a 
projektmenedzsmenti feladatokat, így annak a költsége az önkormányzat számláján 
marad.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a projektmenedzsmenti 
szerződések megkötéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

150/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat  ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0002 azonosító számú 
„Bélapátfalvai óvoda korszerűsítése” tárgyú pályázat projektmenedzsment 
szerződés megkötését. A szerződés megkötésére a Prime Cousellor Kft (Eger, 
Tárkányi u. 24.) bízza meg, 1.440.000,- Ft + ÁFA összegben. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
                                                                            Határidő: 2010. november 20. 
                                                                            Felelős: polgármester 
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151/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat  ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0002 azonosító számú „Bölcsődei 
szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” tárgyú pályázat 
projektmenedzsment szerződés megkötését. A szerződés megkötésére a 
Prime Cousellor Kft (Eger, Tárkányi u. 24.)   bízza meg, 700.000,- Ft + 25 % 
ÁFA összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére. 

 
                                                                            Határidő: 2010. november 20. 
                                                                            Felelős: polgármester 
 
X. Napirend 
Önkormányzati ingatlanok átminősítése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 9/2010.(IV.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítását, mely szerint a 14. mellékletben szereplő 055; 069; 085; hrsz-ú 
út megnevezésű ingatlanok szántóvá történő átminősítését javasolja, hogy azután el 
lehessen cserélni azokat a temető mellett lévő ingatlanokra parkoló, illetve az 
Apátsághoz vezető sétány kialakítása céljából.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint egy nagyobb beruházásra lenne szükség ezen a területen az 
idegenforgalom fellendítése céljából, és úgy gondolja, hogy elhamarkodott döntés 
egy parkoló, illetve egy sétány kialakítása. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Korábban az önkormányzat pályázatot nyújtott be ennek a területnek a rendezésére, 
vonzóbbá tételére, ami tartalmazott egy teljes körű tervet, de sajnos ez a pályázat 
nem nyert.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy miért nem lehetett már korábban is végrehajtani az ingatlanok 
átminősítését? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A terület cserével volt probléma, ugyanis nem tudott az önkormányzat megfelelő m2-
ű ingatlant felajánlani a magántulajdonosnak. A Közigazgatási Hivatal tájékoztatása 
szerint nem ért egyet a terület átminősítésével, ugyanis az út az önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonát képezi és annak az átminősítése, illetve 
értékesítése, cseréje nem engedélyezhető. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a 2. napirendben szereplő 30/2010.(III.09.) sz. lejárt határidejű 
határozat azért nem teljesült, mert nem lett a terület átminősítve? 
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Ferencz Péter polgármester:  
Igen. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 9/2010.(IV.27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
18/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendeletet a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 9/2010.(IV.27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
 
 
XI. Napirend 
Vízkorlátozási terv   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a vízkorlátozási tervet, melyet az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. készítette és elmondja, hogy 
vízkorlátozást a polgármester rendelhet el, közzétételéről, illetve a végrehajtás 
ellenőrzéséréről a jegyző gondoskodik. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a vízkorlátozási tervről: 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

152/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által készített, melléklet 
szerinti Vízkorlátozási tervet elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vízkorlátozási 
Tervet Bélapátfalva Város Önkormányzata részéről aláírja, és azt az Észak-
Magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nek megküldje. 

 
Határidő: 2010. november 16. 
Felelős: polgármester 

 
 

XII. Napirend 
Óvodai pályázat  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az óvoda felújítási-korszerűsítési terv 
tartalmazta a sószoba kialakítást, viszont eddig az önkormányzat még nem tudta 
megvalósítani. A DAVID Gerincklinika pályázatot hirdetett „Egészséges életmódra 
nevelő programok megrendezésére, egészségmegőrző beruházások 
megvalósítására” címmel és javasolja annak benyújtását.  
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Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy ez a szolgáltatás térítésköteles lesz-e, illetve külön alkalmazott 
szükséges hozzá? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai óvodába járó gyerekeknek térítésmentes a sószoba használata, ami 
nem igényel +1 fő alkalmazását.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasol egy orvosi szakvélemény készítését a pályázattal, illetve a sószoba 
kialakításával, használatával kapcsolatban.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az egészségmegőrző 
beruházásról.  
 

153/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
DAVID Gerincklinika által meghirdetett „Egészséges életmódra nevelő 
programok megrendezésére, egészségmegőrző beruházások 
megvalósítására” című kiírásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat teljes összege 2 500 000 Ft.  
Ebből a támogatás 100 %,vagyis 2 500 000, az önerő pedig 0 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2010. november 19. 
Felelős: polgármester  

 
XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Továbbra is javasolja, hogy a költségvetési koncepció megtárgyalása előtt a 
képviselő-testület tartson egy informális ülést, melyen a polgármester programja a 
képviselő-testület tagjainak elképzeléseivel, véleményeivel egészülne ki egy kötetlen 
beszélgetés keretében.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A költségvetési koncepciót a képviselő-testület több fordulóban tárgyalja meg és úgy 
gondolja, hogy az informális ülésre nincs szükség. Véleménye szerint a polgármester 
programja több képviselő elképzeléseit is tartalmazza. A képviselő írásban is 
benyújthatja javaslatait a jegyzőnek, hogy bekerüljön a 2011. évi költségvetési 
koncepció szövegébe. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata nem 
tartalmazza az informális ülés összehívását és nem gondolja, hogy minden testületi 
ülést megelőzően szükség van egy kötetlen beszélgetésre, de mivel a költségvetési 
koncepció megtárgyalása fontos így kéri, hogy Kary József alpolgármester 
koordinálja az informális ülés összehívását.  
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Csuhány Béla képviselő:  
Ő csak a költségvetési koncepció megtárgyalása előtt szeretne informális ülést 
tartatni, melyen a képviselő-testület tagjai egy közös beszélgetés keretében 
elmondhatják javaslataikat, véleményeiket. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az informális ülésen részt vegyenek az előzőekben esküt tett nem 
képviselő bizottsági tagok is. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A Rózsa Ferenc utcában az aszfalt minősége megromlott, kátyús lett, valamint a II. 
Rákóczi Ferenc utcában a Napközi Otthon mögötti útszakasz is nagyon rossz 
állapotban van.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Napközi Otthon mögötti útszakaszra az aszfalt meg van rendelve és ezzel egy 
időben a Rózsa Ferenc utcában lévő kátyúk is javításra fognak kerülni.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Az Ady Endre utca aszfalt javítására is szükség van, valamint a csapadékvíz 
elvezető árokrendszer kitisztítása is fontos.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint csoportosítani kell a feladatokat, de előtte egy bejárást kellene 
tenni a településen a GAMESZ műszaki alkalmazottjával és megbeszélni az 
aszfaltjavítási munkálatokat. 
 
Lakatos Zoltánné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:  
Kérdezi, hogy mikor kerül sor a Mártírok utca aszfaltozására. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az utca teljes közművel el van látva, de tudomása szerint több háznál nem kérték 
még a rákötést. Az aszfaltozás csak akkor kezdődhet meg, ha minden ingatlanon a 
közművek be vannak vezetve.   
 
Kary József alpolgármester:  
A Rendőrség kéri, hogy kapjanak tájékoztatót arról, hogy mikor, hol és milyen 
nyilvános rendezvényeket tartanak Bélapátfalván. Ez az információ segítséget nyújt a 
rendőrségnek a szolgálati beosztásuk elkészítésében, ugyanis ha értesülnek a 
rendezvényekről, akkor a város közbiztonság érzetét növelni tudják jelenlétükkel. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület alkosson rendeletet a közterületen történő 
szeszesital fogyasztás visszaszorításáról, hogy a rendőrség a rendelet alapján tudjon 
eljárni.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Kattints rá, Nagyi” elnevezésű 
nyugdíjasok részére meghirdetett ingyenes számítógépes tanfolyam elérte a 
megfelelő létszámú jelentkezést, így az oktatás hamarosan megkezdődik, melyhez a 
számítógépet és az oktatót a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédia 
Szakszolgálat nyújtja.   
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Bélapátfalva civil szervezeteinek frissítése megtörtént, mely felkerült a település 
honlapra, illetve módosítást kell végezni a Szervezeti és Működési Szabályzat 
mellékletében is.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Kérdezi, hogy a kistérségi kábeltévé ügyében, milyen tárgyalások történtek? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása a múlt hónapban még csak az alakuló 
ülését tartotta meg és majd ezután kerül sor a folyamatban lévő ügyek 
megtárgyalására. A kistérségi kábeltévé működéséhez állandó létszámra van 
szükség. A választások előtt villámcsapás érte a stúdió berendezéseit, így elég sok 
kellemetlenség adódott belőle, de a biztosító a kárt megtérítette. A kistérségi 
kábeltévé beindításához kéri Csűrös Zoltán képviselő segítségét.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Ez év júniusában megjelent az első Bélapátfalvai hírlevél. Szeretné, ha ez 
folytatódna, hogy a lakosság folyamatos információt kapjon a Bélapátfalván 
történtekről.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy ez a hírlevél félévente jelenne meg, tehát 2011 januárjában 
várható a következő szám.  
A parlamentben elkezdődtek a 2011. évi költségvetésről szóló tárgyalások és a 
beterjesztett törvényjavaslat szerint Bélapátfalva 10 millió Ft-tal is kevesebb 
összeggel számolhat. A gyámügyi feladatokra kapható támogatás 3 szorosára nőhet, 
az okmányirodai feladatokra kapható támogatás csökkenhet. Bélapátfalván az 
oktatási intézmények termelik a veszteséget, illetve a hiányt. A közcélú munka 2010. 
december 31-ével megszűnik, de véleménye szerint lesz másik foglalkoztatási forma.  
 
Kary József alpolgármester: 
Véleménye szerint az országos szinten történő 30 milliárd forintos csökkentés a 
személyi bérekre és járulékokra vonatkozik, tehát az intézményekben 
létszámcsökkentést kell végrehajtani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A törvény erejénél fogva az oktatási intézményekben a gyereklétszámtól függően 
nem lehet dolgozói létszámot csökkenteni, így a többi intézményekből kell 
közalkalmazottat, illetve köztisztviselőt elbocsátani. Megállapítható, hogy a nagyobb 
városokban magasabb fizetést kapnak a dolgozók, így ott nem kell létszámot 
csökkenteni, hanem bércsökkentéssel fogják megoldani a kevesebb állami 
támogatást.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 

Kmf. 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-
én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv folytatása a zárt ülésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
 
 
XIV. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást a 
támogatható pályázók körét kizárólag szociális rászorultság alapján határozta meg, a 
pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 28. 
500 Ft-ot. Az „A” illetve a „B” típusú pályázatok közül 1-1 személy jogosult a 
támogatásra 3.000 Ft/hallgató/hó összegben. A két támogatásra jogosult pályázó  
testvérek, az apától megvonták a nyugdíjat, így kerültek be az önkormányzat által 
megállapított jövedelemhatárba. Az apa fellebbezést nyújtott be a megszüntető 
határozat ellen az illetékes hatóság felé, nem tudni, hogy milyen lesz a döntés, és 
mikor lesz jogerős, így jelenleg jogosultak.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint a jelenlegi helyzet alapján döntsön a képviselő-testület. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatásra jogosult 
pályázókról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
  

 154/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2011. évi  fordulójára beérkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatokat és döntött a támogatásra jogosult pályázóról. 
Támogatásra jogosult: Sulik Andrea Bélapátfalva, Vasút út 22. Sz. alatti lakos 
pályázó.  

 
        Határidő: 2010. november 23. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 
 

155/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2011. évi  fordulójára beérkezett „B” típusú 
ösztöndíjpályázatokat és döntött a támogatásra jogosult pályázóról. 
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Támogatásra jogosult: Sulik Ágnes Bélapátfalva, Vasút út 22. Sz. alatti lakos 
pályázó.  

 
        Határidő: 2010. november 23. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Kovács Ferencné bélapátfalvai lakos ápolási 
díj megszüntetése iránti kérelmét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ápolási díj megszüntetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

156/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Ferencné 
(születési neve: Csanády Ilona szül.: Eger, 1962.08.10.. anyja neve: 
Kisgergely Ilona) 3346 Bélapátfalva, Apátság út 10. sz. alatti lakos részére – 
tartósan beteg közeli hozzátartozója ápolása miatt - megállapított 22800,-Ft/hó 
összegű ápolási díj folyósítását, az ápolt személy halála miatt, 2010.11.30. 
napjával  megszüntetem. 

 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A Képviselő-testület felhívja azonban Kovács Ferencné figyelmét, hogy a 
határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással annak felülvizsgálatát kérheti a Heves Megyei Bíróságtól. 

 
INDOKOLÁS 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Ferencné 
részére 2008.10.10. napjától a háziorvos által kiállított igazolás alapján 
tartósan beteg, közei hozzátartozója ápolása miatt folyósított ápolási díjat. 
Nevezett 2010.09.21. napján bejelentéssel élt Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatala felé, hogy id. Kovács Ferencné ápolt személy 
2010.09.15. napján elhunyt, melyet az egri 982/2010. sz. halotti anyakönyvi 
kivonattal igazolt. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. sz. törvény 
(továbbiakban Szt.) 42. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében, 
az ápolt személy halála esetén, az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját 
követő második hónap utolsó napjával meg kell szüntetni. 
Fentiek alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács 
Ferencné ápolási díja ügyében a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2010.11.23. 
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A határozat a fenti jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdésén, 33. § (1) bekezdésén, 71. § (1) 
bekezdésén, 72. § (1) bekezdésén alapul. 
Hatóságom hatáskörét az Szt. 43/B. § (1) bekezdése, valamint az ÖR 3. § (1) 
bekezdés a) pontja, illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (1), (3) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) 
bekezdése biztosítja. 

 

        Határidő: 2010. november 23. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Ronyeczné Berecz Ágnes bélapátfalvai lakos 
ápolási díj megszüntetése iránti kérelmét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ápolási díj megszüntetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

157/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ronyeczné Berecz 
Ágnes (születési neve: Berecz Ágnes szül.: Bélapátfalva, 1955.02.02. anyja 
neve: Mikó Erzsébet) 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 28. sz. alatti lakos részére 
– tartósan beteg közeli hozzátartozója (szülője) ápolása miatt - megállapított 
22800,-Ft/hó összegű ápolási díj folyósítását, az ápolt személy halála miatt, 
2010.10.31. napjával  megszüntetem. 

 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A Képviselő-testület felhívja azonban Ronyeczné Berecz Ágnes figyelmét, 
hogy a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással annak felülvizsgálatát kérheti a Heves Megyei Bíróságtól. 

 
INDOKOLÁS 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ronyeczné Berecz 
Ágnes részére 2009.09.11. napjától a háziorvos által kiállított igazolás alapján 
tartósan beteg, hozzátartozója ápolása miatt folyósított ápolási díjat. 
2010.09.17. napján Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatala hivatalos 
tudomására jutott, hogy Berecz Elemér ápolt személy 2010.08.17. napján 
elhunyt, melyet az egri 874/2010. sz. halotti anyakönyvi kivonat igazol. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. sz. törvény 
(továbbiakban Szt.) 42. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében, 
az ápolt személy halála esetén, az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját 
követő második hónap utolsó napjával meg kell szüntetni. 
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Fentiek alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ronyeczné Berecz Ágnes ápolási díja ügyében a rendelkező részben foglaltak 
szerint határozott. 
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2010.11.19. 
A határozat a fenti jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdésén, 33. § (1) bekezdésén, 71. § (1) 
bekezdésén, 72. § (1) bekezdésén alapul. 
Hatóságom hatáskörét az Szt. 43/B. § (1) bekezdése, valamint az ÖR 3. § (1) 
bekezdés a) pontja, illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (1), (3) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) 
bekezdése biztosítja. 

 
        Határidő: 2010. november 19. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Oroszné Gyenes Andrea bélapátfalvai lakos 
ápolási díj megállapítása iránti kérelmét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ápolási díj megállapításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

158/2010.(XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oroszné Gyenes 
Andrea /születési neve: Gyenes Andrea szül.: Eger, 1983.09.28 an.: Kordás 
Zsuzsanna TAJ sz.: 088 036 269/ 3346 Bélapátfalva, Apátság út 51. sz. alatti 
lakos részére Grenerczy Csaba Bálint /szül.: Eger, 1959.10.22. an.: Magyary 
Éva Anna lakcíme: Bélapátfalva, Apátság út 51./ tartósan beteg 
hozzátartozójának ápolására tekintettel, 2010.09.15 napjától az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának megfelelő – jelenleg  
22800,-Ft – havi összegben ápolási díjat állapít meg.  

 
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási 
díjban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-
nyugdíjpénztári tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére 
kötelezett. 
Az ápolási díjat Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
nevezett részére a tárgyhónapot követő 5-éig átutalja az Agria Bélapátfalva 
Takarékszövetkezetnél vezetett 61600018-10011070 sz. bankszámlaszámra. 

 
Tájékoztatom, hogy az ápolási díjra való jogosultság időtartama alatt 
egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 
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Felhívom figyelmét, hogy köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges 
tények, körülmények változását /pl. lakcímváltozás, keresőtevékenység 
folytatása, jogosultság megállapító kizáró körülmények bekövetkezése stb./ 15 
napon belül Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalánál bejelenteni. A 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást a jegybanki 
alapkamattal megemelt összegben az ügyfél köteles visszafizetni. 

 
Tájékoztatom, hogy az ápolási díjra való jogosultságot, illetőleg a 
megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha  

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, 
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi 
ellátásban részesül kivéve, ha 

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének 
időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy 

ac) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az 
ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, 

b) ha az ápolási díjban részesülő rendszeres pénzellátásban részesül, és 
annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a 
táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - 
keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, 

c) ha az ápolási díjban részesülő szakiskola, középiskola, illetve 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, 

d) ha az ápolási díjban részesülő keresőtevékenységet folytat és 
munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát 
meghaladja, 

e) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi 
szükségessé, 

f) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
g) az ápolt személy meghal. 

 
Tájékoztatom, hogy az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás 
keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de 
egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha 
a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, 
b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási 

tevékenységet nem tudja ellátni. 
 

Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző 
személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy 
alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és 
lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az 
esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 

 
Tájékoztatom, hogy az ellátása terhére előleg kifizetését kérelmezheti, amely 
kérelmet a jogosultság időtartama alatt a hónap 5-e és 25-e között lehet 
benyújtani. Előlegként legfeljebb az ellátás havi összegének 50%-a 
kérelmezhető. Az előleget hat egyenlő részletben kell levonni, és a teljes 
összeg levonásáig újabb előleg nem kérhető.  
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A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A Képviselő-testület felhívja azonban Oroszné Gyenes Andrea figyelmét, hogy 
a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással annak felülvizsgálatát kérheti a Heves Megyei Bíróságtól. 

 
INDOKOLÁS 

 
Oroszné Gyenes Andrea ápolási díj megállapítása iránti kérelemét 2010.09.15 
napján nyújtotta be Bélapátfalva Város Önkormányzatához, a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 
(továbbiakban: Korm. rend.) szerinti nyomtatványon, 18. életévét betöltött, 
tartósan beteg hozzátartozója ápolása miatt.  
Az eljárás lefolytatása során megállapítást nyert, hogy Oroszné Gyenes 
Andrea semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, keresőtevékenységet nem 
folytat, családjában az 1 főre jutó havi jövedelem 13400 Ft. Nevezettnek 
hozzátartozója (nevelőszülője) Grenerczy Csaba Bálint, aki a háziorvos által 
kiállított igazolás szerint tartósan beteg, állandó ápolásra, és tartós 
gondozásra szorul. Az ápolás, gondozás időtartama 3 hónapnál hosszabb. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40. §-a alapján az ápolási díj a tartósan 
gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
Az Szt. 41. § (1) bekezdése értelmében ápolási díjra jogosult - a jegyes 
kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós 
gondozásra szoruló személy gondozását, ápolását végzi. 
Az Szt. 43/B. § (1) bekezdése és az Önkormányzat szociális ellátásról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet (továbbiakban: ÖR) 8. § (1) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapít meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását 
végzi, és akinek családjában az egy főre eső havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 
A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható hogy Oroszné Gyenes 
Andrea az ápolt hozzátartozója, családjában az 1 főre jutó jövedelme nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, így az 
ápolási díj megállapítása szempontjából kizáró körülmény nem áll fenn, ezért 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ápolási díjra való 
jogosultságot megállapította. 
Az ápolási díj havi összege az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében, valamint az 
ÖR. 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a -mely jelenleg 22800 Ft-, ha az ápolási díj 
megállapítására tartósan beteg 18 év feletti személy ápolása, gondozása 
címén kerül megállapításra.  
Az Szt. 44. § (3) bekezdése alapján az ápolási díj folyósításának időtartama 
szolgálati időre jogosít, az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után 
nyugdíjjárulék, illetőleg magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. 
Az Szt. 13. § (2) bekezdése értelmében a jogosultat az ellátás a kérelem 
benyújtásának napjától illeti meg. 



 24 

Az ápolási díjra való jogosultság megszüntetésének eseteiről az Szt. 42. § (1)-
(2) bekezdése alapján rendelkeztem.  
A jogosultat az Szt. 9. §-a és a Korm. rend. 27. §-a alapján tájékoztattam az 
ápolási díjjal összefüggő jogokról és kötelezettségekről. 
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2010.11.17. 

 
A határozat a fenti jogszabályhelyeken, valamint a Korm. rend. 6. § (1)-(4) 
bekezdésén, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1) bekezdésén, 33. § (1) 
bekezdésén, 71. (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul. 
Hatóságom hatáskörét az Szt. 43/B. § (1) bekezdése, valamint az ÖR 3. § (1) 
bekezdés a) pontja, illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (1), (3) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) 
bekezdése biztosítja. 

 
        Határidő: 2010. november 17. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester   címzetes főjegyző  
 


