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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-

án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és 

pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet  
3. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről 
4. A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
5. Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása  
6. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről 
7. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása  
8. Vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv 
9. Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázat  
10. Ingatlan felajánlás Bélapátfalva Város Önkormányzata részére 
11. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása  
12. Kistérségi Szolgáltatástervezési Koncepció 
13. Kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata  
14. Közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
15. Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
16. Tájékoztató az önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól 
17. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  
18. Szociális földprogramban való részvétel lehetősége  
19. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

ellenőrzéséről szóló határozat visszavonása  
20. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

49/2011.(IV.26.)  A Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
50/2011.(IV.26.)  A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 

elkészítése  
51/2011.(IV.26.)  Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása  
52/2011.(IV.26.)  Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 
53/2011.(IV.26.)  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása  
54/2011.(IV.26.)  Vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv 
55/2011.(IV.26.)  Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázathoz szükséges nyilatkozat 
56/2011.(IV.26.)  Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázathoz szükséges saját forrás 

biztosítása  
57/2011.(IV.26.)  Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázathoz szükséges támogatási 

szerződés megkötése  
58/2011.(IV.26.)  Ingatlan felajánlás Bélapátfalva Város Önkormányzata részére 
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59/2011.(IV.26.)  Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 

60/2011.(IV.26.)  Kistérségi Szolgáltatástervezési Koncepció 
61/2011.(IV.26.)  Kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata  
62/2011.(IV.26.)  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  
63/2011.(IV.26.)  Szociális földprogramban való részvétel lehetősége  
64/2011.(IV.26.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

ellenőrzéséről szóló határozat visszavonása  
 
 
 

 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
11/2011.(IV.27.)  Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és 

pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet  
12/2011.(IV.27.)  Közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
13/2011.(IV.27.)  Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
 
 
Bélapátfalva, 2011. április 26. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-

án 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

    Barta Péter, Csuhány Béla és Csűrös Zoltán testületi tagok 
    

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt és Vizy Pál testületi tagok  
 

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
        Iparos Józsefné pénzügyi előadó  
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Dr. Gál János könyvvizsgáló 
    Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 
    Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 
    Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató 
     
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 
jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Csuhány Béla képviselő jelezte napirend előtti felszólalását. 
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pont kerüljön először megtárgyalásra 
az alábbiak szerint: 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet  

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről 
4. A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
5. Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása  
6. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről 
7. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása  
8. Vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv 
9. Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázat  
10. Ingatlan felajánlás Bélapátfalva Város Önkormányzata részére 
11. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása  
12. Kistérségi Szolgáltatástervezési Koncepció 
13. Kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata  
14. Közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
15. Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  
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16. Tájékoztató az önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól 
17. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  
18. Szociális földprogramban való részvétel lehetősége  
19. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

ellenőrzéséről szóló határozat visszavonása  
20. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Tisztelt polgármester úr, címzetes főjegyző asszony, képviselő-testület, tisztelt 
jelenlévők! Engedjék meg, hogy a napirend előtt örömmel tájékoztassam a 
jelenlévőket, hogy az általános iskolában hosszú idő után méltó helyet kaptak a 
hittanra járók. Ezzel megszűnt az a megalázó állapot, miszerint a hittanórák a 
műhelyteremben, a gyalupadok között zajlottak. A képviselők előtt ismert, hogy egy 
februári testületi ülést követően felvetődött ez a probléma. Ma már tudjuk, hogy a 
beszélgetést követően a megoldásra való törekvés párhuzamosan zajlott 
polgármester úr és az iskolavezetés részéről. Ezúton szeretném megköszönni a 
polgármester úrnak a felvetésemre történő pozitív és soron kívüli reagálást, s 
köszönetet mondok a megbízott igazgatónőnek, hogy megbízatását követően, a 
feladatokat számba véve, az elsők között intézkedett a hitoktatáshoz méltó hely 
biztosításáról.  
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bizottságok tárgyalták az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elvégezték az önkormányzat 2010. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet és a 2010. évi 
egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. 
december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből és ezen 
időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, 
egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentésből áll. Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, 
valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az 
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.  
Megállapították, hogy a rendelet-tervezet jogszabályi előírásoknak megfelel, 
rendeletalkotásra alkalmas és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 
önkormányzati rendeletről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
11/2011. (IV.27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a lejárt határidejű határozatokat. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A 27/2010.(III.09.) sz. illetve a 30/2010. (III.09.) sz. képviselő-testületi határozatok 
miért nem kerültek végrehajtásra? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az ingatlan cseréről szóló határozatra törvényességi észrevételt tett a Heves Megyei 
Kormányhivatal, mely szerint rendezési tervet szükséges módosítani, a tókörnyéki 
ingatlan használatba vevője további egyeztetést kért.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
 
III. Napirend 
Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató: 
Elmondja, hogy a beszámoló az előző évihez képest statisztikai adatokkal bővült. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

49/2011.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
 
IV. Napirend 
A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
kerüljön le a napirendről, mert véleménye szerint egy komplex szabályzatra lenne 
szükség, amelyben idegenforgalmi tevékenység is meghatározásra kerülne.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy Szervezeti és Működési Szabályzat nélkül működhet az intézmény? 
A Művelődési Ház és Könyvtár nem teljesített megfelelően az elmúlt időszakban? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint az intézmény működése nem hatékony. Úgy gondolja, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár, a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat, valamint a GAMESZ intézmények együttműködése során fel lehetne 
lendíteni Bélapátfalva kulturális életét és idegenforgalmát.    
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Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztett Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, amit a későbbiekben módosítani lehet. 
 
Barta Péter képviselő: 
A képviselő-testület 2011. január 10-i ülésén elfogadta a Művelődési Ház és 
Könyvtár 2011. évre vonatkozó munkatervét. Javasolja, hogy az intézmény a terv 
alapján állítsa össze és bonyolítsa le a kulturális programokat, ugyanis az áprilisi 
programok csak részben valósultak meg.  
 
Kary József alpolgármester:  
Egyet ért Ferencz Péter polgármester javaslatával, amihez az intézményvezetőknek 
meg kell adni a szabályzat elkészítéséhez szükséges információkat.  
Tudomása szerint, ha az intézmény funkciója bővül, akkor először alapító okiratot, 
majd Szervezeti és Működési Szabályzatot kell módosítani. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Felajánlja a segítségét a megfelelő szabályzat kidolgozásához.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az intézmények közötti összefogásra van szükség, amit írásban is meg kell határozni 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban. 
Javasolja, hogy az intézményvezetők közösen dolgozzák ki a hatékony működési 
tervet, határideje 30 nap hogy elkészüljön az alapító okirat, illetve a Szervezeti és 
Működési Szabályzat   
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

50/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár tevékenysége alakuljon át, 
idegenforgalmi feladatokkal egészüljön ki. Ennek megfelelően szükséges az 
alapító okirat módosítása, valamint az új feladattal és intézmények közötti 
együttműködéssel kibővített Szervezeti és Működési Szabályzat – tervezet 
elkészítése és előterjesztése.  

 
Határidő:  előterjesztés elkészítésére: 

2011. május 26. 
    Felelős: Nagy Gyöngyvér igazgató 

Barta Péter Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnöke 

 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:  
Elmondja, hogy az intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás és javasolja, hogy a 
hatékony működési terv kidolgozásánál a civil szervezetek képviselői is jelen 
legyenek.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Véleménye szerint csak az intézményvezetőknek kellene részt venni ezen a 
tárgyaláson.    
 
V. Napirend 
Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési terv módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési terv módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

51/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítását.   
(2. melléklet) 

 
        Határidő: 2011. április 27. 
        Felelős: polgármester  
 
VI. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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52/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést.  

 
        Határidő: 2011. április 30. 
        Felelős: polgármester  
 
VII. Napirend 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

53/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 68.550 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 33.067 ezer forint 

összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
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IV.Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 
meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 
határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: polgármester 

VIII. Napirend 
Vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvet 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvet és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a vagyonátadás-átvételi 
jegyzőkönyvekről a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

54/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyveket megtárgyalta és elfogadta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonátadás-átvételi 
jegyzőkönyvek egyetértő záradékkal való ellátására. 
(3. melléklet) 

 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Intézményvezetők 
     Címzetes főjegyző 

IX. Napirend 
Tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázat 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tűzoltó laktanya felújításáról szóló 
pályázat előterjesztését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a tűzoltó laktanya felújításáról szóló pályázathoz tartozó 
határozati javaslatokat és azt a módosítást javasolja, hogy a 10 éves időtartamú 
elidegenítési és terhelési tilalom csak az épületre vonatkozzon, ne az ingatlanra.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint az elidegenítési és terhelési tilalom csak az épített ingatlanra 
vonatkozik, de a módosítást elfogadja, megosztási vázrajzot szükséges készíteni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tűzoltó laktanya felújítási 
pályázatára vonatkozó határozati javaslatokról a fenti módosítással együtt.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

   55/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes köztestületi tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának 
2010. évi pályázatára benyújtott, nyertesnek minősített, „Bélapátfalvi Köztestületi 
Tűzoltóság Laktanya felújítása” című pályázatához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
- az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1001/19. hrsz. alatt megtalálható 

területen a pályázat alapján megvalósított létesítményt üzemelteti, és az általa 
fenntartott tűzoltóság részére használatba adja, az ingatlan tulajdonjoga nem 
változik, 

- kijelenti, hogy az ingatlan per-, igény- és tehermentes,  
- hozzájárul a Támogató, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 

Budapest Mogyoródi út 43.) javára az ingatlanon található - a Tűzoltóság 
rendelkezésére bocsátott - épületre vonatkozó 10 éves időtartamú elidegenítési 
és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
   56/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
hivatásos önkormányzati és az önkéntes köztestületi tűzoltóságok tűzoltó 
laktanya felújításának 2010. évi pályázatára benyújtott, nyertesnek minősített, 
„Bélapátfalvi Köztestületi Tűzoltóság Laktanya felújítása” című pályázatához 
saját forrásként biztosítja a pályázatban vállalt, 9 999 976 Ft önerőt. 

 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: polgármester 

        
 

   57/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
hivatásos önkormányzati és az önkéntes köztestületi tűzoltóságok tűzoltó 
laktanya felújításának 2010. évi pályázatára benyújtott, nyertesnek minősített, 
„Bélapátfalvi Köztestületi Tűzoltóság Laktanya felújítása” című pályázat 
támogatási szerződését jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés 
aláírására. 
(4. melléklet) 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
bélapátfalvai, 1001/19. hrsz. alatt megtalálható ingatlant megosztja, arra 
változási vázrajzot készíttet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztással 
kapcsolatos intézkedések megtételére.    

 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: polgármester 

X. Napirend 
Ingatlan felajánlás Bélapátfalva Város Önkormányzata részére 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlan felajánlást és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlan felajánlást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata 
tárgyalásokat folytasson további földterületek megszerzése ügyében.   
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan felajánlásról a fenti 
kiegészítéssel együtt.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

   58/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Berecz Miklós Bélapátfalva, Május 1 út 53. szám alatti lakos tulajdonában lévő 
Bélapátfalva, 05/21 hrsz-ú ingatlant elfogadja és a tulajdonjog bejegyzéssel 
kapcsolatos költségeket kifizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy határozott, 
hogy ezen területrészen (Bélapátfalva, külterület 05/3-05/32 hrsz.) további 
földterületek megszerzését kezdeményezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
megkötésére. 

 

 Határidő: 2011. május 31. 
    2011. szeptember 30. 

 Felelős: polgármester  
 
XI. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

   59/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására.  
(5. melléklet) 

         
        Határidő: 2011. április 30. 
        Felelős: polgármester  
 
XII. Napirend 
Kistérségi Szolgáltatástervezési Koncepció 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Kistérségi 
Szolgáltatástervezési Koncepciót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Kistérségi Szolgáltatástervezési Koncepciót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az előterjesztésben szerepel, hogy Bélapátfalván a bölcsőde 2011. szeptembertől 
kezdi meg működését. Kérdezi, hogy a munkálatokat addig be lehet fejezni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A szerződés módosítás ügyintézése még folyamatban van, ezért az októberi, 
novemberi időszakban lehet a munkálatokat befejezni, ugyanis a bölcsőde 
működésének megkezdése nem oktatási évhez kötött. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kistérségi Szolgáltatástervezési 
Koncepcióról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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   60/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltatástervezési Koncepcióját (2010-2012.) 
megtárgyalta és elfogadta. 

 

         Határidő: azonnal 
         Felelős: polgármester 
 

XIII. Napirend 
Kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a kistérségi közoktatási 
intézkedési terv felülvizsgálatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatát és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kistérségi közoktatási 
intézkedési terv felülvizsgálatáról.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
  

   61/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-
Működtetési és -Fejlesztési Intézkedési Tervének felülvizsgálatát 
megtárgyalta és elfogadta. 

 

         Határidő: azonnal 
         Felelős: polgármester 
 

XIV. Napirend 
Közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, ezért szükséges a 
közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása, amit az Ügyrendi Bizottság tárgyalt és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
12/2011.(IV.27.) rendeletet a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról.   
(6. melléklet) 
 
 
XV. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet módosítását és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
13/2011. (IV.27.) sz. rendeletet az önkormányzati tulajdonú csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
(7. melléklet) 
 
 
XVI. Napirend 
Tájékoztató az önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól 
szóló tájékoztatót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól szóló 
tájékoztatót és elmondja, hogy ez az előterjesztés az ő kérésére került napirendre. A 
tájékoztatóból hiányolja a Közbeszerzési szabályzatot kéri, hogy az előterjesztés 
ezzel egészüljön ki és a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat rendeleteiről és 
szabályzatairól szóló tájékoztatóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
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XVII. Napirend 
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a közmeghallgatás időpontját. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:    

 
62/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 2-án 17.00 
órai kezdettel Közmeghallgatást tart. 

 Napirend: A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok. 
 

     Határidő: 2011. május 2. 
           Felelős: polgármester 

 

XVIII. Napirend 
Szociális földprogramban való részvétel lehetősége  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az 
önkormányzati szociális földprogramok támogatása keretében tervezi, hogy a 
települési önkormányzatok részére ingyenes vagyonkezelésbe ad olyan 
földrészleteket, amelyeket a településen élő szociálisan hátrányos helyzetű rétegek 
megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági 
munkavégzéshez szükséges.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális földprogramban való 
részvétel lehetőségéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

63/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy szociális földprogramot indít Bélapátfalva településen a 
hátrányos helyzetű lakosok megélhetésének elősegítése érdekében 
szervezett mezőgazdasági munkavégzés útján.  
A tervezett Szociális Földprogramhoz a Bélapátfalva Város Önkormányzata a 
Nemzeti Földalapból földterületet igényel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelentkezés Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet felé történő továbbítására, és a szükséges 
intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2011. április 26. 

   Felelős: polgármester 
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XIX. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
ellenőrzéséről szóló határozat visszavonása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat ellenőrzéséről szóló határozat visszavonását. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

64/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat ellenőrzéséről szóló 
143/2010. (XI.15.) határozatát visszavonja.  

 
        Határidő: 2011. április 26. 
        Felelős: polgármester 
XX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal költözésével kapcsolatban milyen ügyintézés 
volt és mit mutatnak a költségszámítások? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A számítások azt mutatják, hogy hosszabb távon a Polgármesteri Hivatal költözése 
megtakarítást jelentene, de a volt Kántor iskola épülete átalakításra szorul, melynek 
költségére nincs meg a fedezet. Úgy gondolja, hogy az év első felében a költözés 
megtörténhetne.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Őt már több alkalommal is megkeresték a Petőfi Sándor utca lakói a problémájukkal 
és szeretné, hogyha a közmeghallgatáson részletes tájékoztatást kapnának a 
lakosok.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy ő és Fehér Lászlóné címzetes főjegyző személyesen kimentek a 
Petőfi Sándor utcába és ott a lakosok elmondták a saját problémájukat, melyet a 
kivitelező és az önkormányzat orvosolni fog.  A közmeghallgatáson részt fog venni 
Dr. Petrovics András rendőrkapitány is és a sebességkorlátozással kapcsolatos 
lehetőségeket meg lehet beszélni.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A Szabadság úti és a József Attila úti lakótelep közötti játszótéren történő 
hangoskodás, rendbontás ellen fokozott járőrözést kér a polgárőrségtől és a 
rendőrségtől.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Korábbi képviselő-testületi határozat szerint ő írásban jelezte Dr. Petrovics András 
rendőrkapitánynak a KMB Csoport működésével kapcsolatos problémát, főképpen a 
rendszeres vezető váltás miatt. Ő javasolta a Körzeti Megbízotti rendszer 
visszaállítását a településre. A játszótéri problémáról értesíteni fogja a rendőröket.  
 
Barta Péter képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a polgárőrség 24 órás telefonos 
ügyeletet tart, telefonszáma éjjel-nappal hívható, mely a TV3 képújságán 
rendszeresen látható.      
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Bélapátfalván vannak olyan ingatlanok, ahol csak 2 hetente teszik ki a szemétgyűjtő 
kukát, mert egyedül élnek a háztartásban és ugyan olyan összegű kommunális adót 
fizetnek, mint azok, akik hetente 3 kukát is kitesznek. Mi alapján történik az összeg 
megállapítása? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A kommunális adó ingatlanra vonatkozik, ami nem fedezi az ÉHG Zrt. felé fizetendő 
szemétszállítási díj összegét, ezért még az önkormányzat fizeti meg a különbözetet. 
A rendelet kedvezményezetti kört határoz meg, amit a Képviselő-testület döntése 
alapján lehet bővíteni. Elmondja, hogy az illegális szemétlerakók száma és 
mennyisége növekszik, melynek elszállítására az önkormányzat magas összegű 
költséget fordít.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a hulladékátrakó állomás pályázat ügyében van-e információ, illetve 
hogy mikor fog megtörténni a szeméttelep rekultivációja? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy tárgyalást folytatott Szitka Péterrel a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnökével 
és azt az információt adta, hogy a hulladékátrakó állomás pályázat elbírálása 1,5-2 
hónap múlva lesz.  
Tudomása szerint a bélapátfalvai szeméttelep helyben kerül ártalmatlanításra a 
megfelelő módon vegyi eljárással, átforgatással és takarással.    
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 
 
 
  


