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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 

28-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása   

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolója és a 2011. évi üzleti terve  

3. Egyéb ügyek indítványok  
 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

29/2011.(II.28.)  A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolója és a 2011. évi üzleti terv elfogadása 1. fordulóban  

30/2011.(II.28.)  Bírósági ülnök jelölés  
31/2011.(II.28.)  Közfoglalkoztatás szervezésére együttműködési megállapodás kötése a  Petőfi 

Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálattal 
32/2011.(II.28.)  Megkeresés körzeti megbízott ügyében  

 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

6/2011.(III.01.)  Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 

 
 
 
Bélapátfalva, 2011. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 
28-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

 

Nem jelent meg: Barta Péter testületi tag 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója    
 Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  
 Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető  
 
 
       

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a meghívott vendégeket. Megállapítja, 
hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:  
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása   

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti 
tervének beszámolója és a 2011. évi üzleti terve  

3. Egyéb ügyek indítványok  
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A jogszabály szerint 2011. február 28-ig lehetőség van a 2010. évi költségvetés 
módosítására, ami a mai nappal teljesülni fog.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A 2010. évi költségvetés módosításának 3. mellékletében szereplő civil szervezetek 
működési támogatása között szerepel a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú 
Egyesület támogatása. Tudomása szerint az önkormányzat 2010 évben csak 400 
ezer Ft-ot utalt át az Egyesület részére. Kérdezi, hogy ez a különbözet miért nem 
jelenik itt meg, illetve az Egyesület részére fizetendő 100 ezer Ft tagdíj melyik soron 
szerepel? 
 
Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető: 
Az Egyesület részére fizetendő 100 ezer Ft tagdíj az önkormányzati jogalkotás 
szakfeladat dologi kiadásai között szerepel. Az Egyesület működési támogatásának 
ténylegesen kifizetett 400 ezer Ft az éves beszámolóban fog szerepelni. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A felhalmozási kiadásokban szereplő Bélapátfalvai Általános Iskola villamossági 
korszerűsítésére tervezett 11.200 ezer Ft tudomása szerint nem lett felhasználva, 
mivel pályázat útján közbeszerzési eljárást kellett végrehajtani. Kérdezi, hogy ennek 
az összegnek az elszámolása szintén az éves beszámolóban fog szerepelni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, az összeg a zárszámadási rendeletben fog megjelenni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
6/2011. (III.01.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) sz. rendelet módosításáról a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolója és a 2011. évi üzleti terve 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének beszámolóját és a 2011. évi üzleti 
tervet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűröz Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi 
üzleti tervének beszámolóját és a 2011. évi üzleti tervet és javasolja, hogy a 
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bizottság, valamint a képviselő-testület két fordulóban tárgyalja meg a napirendet és 
az alábbi kiegészítésekkel együtt 2011. március 18-ig készüljön el a 2011. évi üzleti 
terv: 
− Bevételek növelése 
− Humánerőforrás átstrukturálása  
− A kistérséget ellátó szakrendelésekhez orvosi berendezések vásárlása  
− Folyamatos marketing tevékenység az Ipari Parkba történő vállalkozások 

betelepülése érdekében    
 
Vizy Pál képviselő:  
Kéri a bizottság elnökét, hogy részletesebben tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottsági ülésen Bárdos Péter bizottsági tag nem jelent meg, de kérdéseit e-
mailben elküldte és Kovács Ervinné a Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
válaszolt rá, melyeket az alábbiakban ismertet. 
1. Milyen konkrét felújítások, karbantartások vannak 8 millió Ft összegben tervezve, 

mindez anyagi és élő munka nélkül? 
2011. évben tervezett karbantartási munkák:  
− Gázfogadó állomás és az ipari park területén lévő gáznyomáscsökkentők havi 

rendszerességi felülvizsgálata 
− Földbefektetett gázvezeték hálózat szigetelésének vizsgálata 
− Karbantartási üzemeltetési szerződés a belső gázhálózat felügyeletére 
− Elektromos kapcsolóterek karbantartása, hitelesített fogyasztásmérők 

beépítése  
− Kábel alagút víztelenítésének végleges megoldása  
− Az őrzés-védelemhez kapcsolódó térfigyelő kamerák és a riasztó rendszer 

felügyelete, karbantartása  
− Az Ipari Park területén lévő térvilágítási rendszer karbantartása  
− A Kft. útjainak kátyúzása vagy egyéb módon történő javítása  
− Belső ivóvíz hálózat karbantartása  
− Bérbe adott ingatlanokon végzett karbantartások 
− Bányai épület állagmegóvása  
− Telekessy vendégháznál általános karbantartási munkák elvégeztetése 
− Egyéb felmerült meghibásodás elhárítása  

2. 3 millió Ft-ért milyen szakértés vagy pályázatírás került tervezésre? 
2011-ben tervezett pályázati szakértői díjak az alábbiakban felsorolt pályázatok 
beadásával kapcsolatos sikerdíjak, pályázati díjak költségei.  
− Sóstói üdülő felújítása 
− Az Ipari Park területén kötelező tűzi vízrendszer kiépítése 
− Telekessy vendégház korszerűsítése  
− Ipari Park útjai mellett térvilágítás és járda kiépítése   

3. Milyen tárgyi eszközökre van érdeklődés, milyen tárgyak kerülnek eladásra? 
− A Szilvásváradi Sport Egyesület 2005. évtől a Kft. által beszerzett hóágyút 

havi bérleti díj ellenében használja és most igényt nyújtott be annak 
megvásárlására 

− Az Ipari Parkban lévő volt „A” trafó épületére még 2009. évben kapott a Kft. 
vásárlási szándékot, melynek területén kiserőművet kívánnak megépíteni.        
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4. Miért van a tavalyi évhez képest alul tervezve a kamatbevétel? 
− 2010. december 31-én 614 millió Ft volt a készpénz állomány. A tervezett 

veszteség –69 millió Ft. 2011. december 31-ig várható készpénz állomány 540 
millió Ft, ha 5 %-os kamatlábbal számolunk akkor 25 millió Ft a várható 
kamatbevétel.    

 
Ferencz Péter polgármester:  
A tervből hiányolja a megtakarítási intézkedéseket és létszám átstrukturálást javasol. 
Véleménye szerint szükség van olyan személy alkalmazására, aki több nyelven 
beszél, tárgyalóképes és megfelelő cégeket toboroz az Ipari Parkba. Korábbi 
képviselő-testületi üléseken elhangozott a Polgármesteri Hivatal beköltözése a volt 
Kántor iskola épületébe, azonban számításokat végez az építésügyi csoport arra 
vonatkozóan, hogy ha a GAMESZ, a családsegítő, a Bélkő Nonprofit Kft, valamint a 
Többcélú Társulás munkaszervezete kiköltözne az irodaházba, akkor nem-e lenne 
gazdaságosabb az épület fűtési rendszere egy esetleges kazáncserével, illetve egy 
fatüzelésű kazán beépítésével.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Köszöni a Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a pontos és átlátható 
táblázat elkészítését.  
Kérdezi, hogy a 4. sor árbevétele magas összegű, mivel magyarázható? 
 
Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:  
Az árbevétel a Sóstói üdülő bérleti díjából származik, ami a felújításra lett fordítva.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének beszámolójáról és a 2011. évi üzleti 
tervéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

29/2011. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bélkő 
Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolóját és a 2011. évi üzleti tervet és úgy döntött, hogy két fordulóban 
tárgyalja a napirendet, mely szerint a 2011. március 28-i ülésre a javaslatokkal 
kiegészítve újabb előterjesztés készüljön. 

 
        Határidő: 2011. március 18. 
        Felelős: polgármester  
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III. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismeretit a képviselő-testület tagjaival, hogy az elmúlt években a bírósági ülnök 
feladatokat Ambrus Dénesné látta el és javasolja, hogy továbbra is őt jelölje a 
képviselő-testület.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

30/2011. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy bírósági ülnöknek  

 
  Ambrus Dénesné – 3346 Bélapátfalva, Jókai utca 7. sz. alatti lakost  

jelöli.  
 
        Határidő: 2011. március 3.  
        Felelős: címzetes főjegyző  
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a Gazdasági Műszaki 
Ellátószervezettel, valamint a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok 
Otthona és Módszertani Intézetével már kötött együttműködési megállapodást a 
közfoglalkoztatás szervezésére. A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálatnál a tervezett közfoglalkoztatás 2 fő hosszabb időtartamú 
alkalmazását érinti.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

31/2011. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére 
megállapodást köt a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálattal (3346 Bélapátfalva, Apátság út 2.). 
(2. melléklet) 
 
       Határidő: 2011. április 1. 
       Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla képviselő:  
A Petőfi Sándor út felújítása folyamatban van, melynek során az ivóvíz vezeték 
cseréje is megvalósult. Kérdezi, hogy a járda alatti csapadékvíz elvezetés 
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lehetséges-e, ugyanis a házakról lefolyó víz a járdán áll meg és ez problémát okoz 
az ott lakóknak. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő már korábban jelezte, hogy a csapadékvíz elvezetés problémát fog okozni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábban már tárgyalta a képviselő-testület a temető melletti parkoló kialakítását, 
mellyel mindenki egyet értett, de a jelenlegi állapoton javítani kell, hiszen esős 
időszakban a temetések alkalmával a gépjárművek az utcákat veszik igénybe 
parkolás céljából.   
Tudomása szerint a bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport élén jelenleg megbízott 
vezető van. Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy ilyen gyakran változik a vezető 
személye, illetve hogy rendőri létszámnövekedés várható-e? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő is sérelmezi a gyakori vezető váltást és írásban fog az egri Rendőrkapitánysághoz 
fordulni ez ügyben. Tudomása szerint létszámnövekedés nem várható.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport illetékességi 
területéhez túl sok település tartozik és ennyi létszámmal nem lehet megfelelően 
ellátni a feladatokat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogyha nincs állandó vezetője a Körzeti Megbízotti Csoportnak, akkor 
szüntesse meg az egri Rendőrkapitányság ezt a szervezetet és inkább 
településenként legyen Körzeti megbízott.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az egri Rendőrkapitánysághoz 
történő megkeresésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

32/2011. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Ferencz Péter polgármester folytasson tárgyalásokat az egri 
Rendőrkapitánysággal a Körzeti Megbízotti Csoport további működésével 
kapcsolatban. 

 
        Határidő: 2011. március 31. 
        Felelős: polgármester  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint ahhoz, hogy a temetőnél a csapadékvíz elvezetés jól működjön 
az átfolyó kitisztítása szükséges.  
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Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint az Apátság úton csapadékcsatorna rendszer van kiépítve, és ha 
ez még működik, akkor a temetőnél lévő összegyűlt csapadékot abba kellene 
bevezetni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz arra, hogy az építésügyi csoport megvizsgálja a problémát és a további 
intézkedéseket megteszi.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
Tudomása szerint az Egészségház bejáratánál a volt mészüzem porta helyiségében 
folyamatos fűtés van. Kérdezi, hogy ennek mi az oka? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A porta helyiség és a mellette lévő két garázs - melyben az önkormányzat 
gépjárművei parkolnak - egy fűtési rendszeren van, ahol minimális fűtés üzemel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A Szabadság úti lakótelep lakói vállalják, hogy a lakótömb körül levágják a füvet, 
viszont kérik, hogy az önkormányzat térítse meg az üzemanyag költséget. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat vállalja a költségek megtérítését és 2011. évre vonatkozóan 
megállapodást kíván kötni a lakóközösségekkel.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Tűzoltóság 50 millió Ft-os beruházás 
-laktanya felújítás- megvalósítására 40 millió Ft-ot nyert, melyből 10 millió Ft az 
önrész. A felújítás az Egészségház melletti épületet érinti. A szerződéskötés 
folyamatban van, és úgy gondolja, hogy a kivitelezés 2011-ben befejeződik.   
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


