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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-

án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi 

tevékenységéről  
3. Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 

(családsegítés, házi segítségnyújtás) 
4. Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 

(étkeztetés, nappali ellátás)  
5. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek 

Klubja és szociális étkeztetés feladatainak ellátása  
6. Központi Orvosi Ügyelet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás általi 

ellátása 
7. Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2010. évi gyámügyi feladatokról  
8. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

Pedagógiai Program módosítása  
- Alapító Okirat módosítása  

9. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról  
10. Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata  
11. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata   
12. Közterület használatról szóló rendelet 
13. Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése  
14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlása iránti kérelmek  
15. Bélapátfalvai ingatlan eladás ügye   
16. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
17. Bölcsőde közbeszerzési eljárása  
18. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

69/2011.(V.30.)  Az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 

70/2011.(V.30.)  A 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről (családsegítés, házi 
segítségnyújtás) szóló beszámoló 

71/2011.(V.30.)  A 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről (étkeztetés, nappali 
ellátás) szóló beszámoló 

72/2011.(V.30.)  A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek Klubja 
és szociális étkeztetés feladatainak ellátása  

73/2011.(V.30.)  Központi Orvosi Ügyelet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás általi 
ellátása 

74/2011.(V.30.)  A jegyzői hatáskörben végzett 2010. évi gyámügyi feladatokról szóló 
beszámoló 

75/2011.(V.30.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
Pedagógiai Program módosítása  

76/2011.(V.30.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának módosítása  
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77/2011.(V.30.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
2011/2012 tanévben indítható osztályok száma 

78/2011.(V.30.)  A Körjegyzőség 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 
79/2011.(V.30.)  Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata  
80/2011.(V.30.)  Környezetvédelmi Program felülvizsgálata   
81/2011.(V.30.)  Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 
82/2011.(V.30.)  Boros Mária és Tompos Miklós bélapátfalvai lakosok ingatlanvásárlási 

kérelmének elutasítása  
83/2011.(V.30.)  Dallos Attila bélapátfalvai lakos ingatlanvásárlási kérelme 
84/2011.(V.30.)  Bélapátfalva, IV. Béla út 47. szám alatti ingatlan megvásárlására irányuló 

szándék 
85/2011.(V.30.)  Holló Gyuláné bélapátfalvai lakos beépítési kötelezettség meghosszabbítása  
86/2011.(V.30.)  Bölcsőde közbeszerzési eljárása  
87/2011.(V.30.)  Bölcsőde közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának megválasztása 
88/2011.(V.30.)  Önkormányzati intézmények gépjármű használata 

 
 
 

 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
14/2011.(V.31.)  Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 

 
 
Bélapátfalva, 2011. május 30. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-

án 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

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

    

Nem jelent meg: Ferencz Péter polgármester  
 

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Dudásné Dr. Géczi Erika aljegyző 
        Simonka Petra pályázati referens 
        Nagy Anita igazgatási előadó 
        Soós István igazgatási előadó 
        Berek Eleonóra építésügyi előadó   
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Brassóné Boros Csilla BKGYSZSZK mb. igazgató 
    Nádasiné Varga Edit klubvezető 
    Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató 
     Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 
    Lakatos Zoltánné Bélapátfalva Város CKÖ elnöke 
     
Ferencz Péter polgármester távolléte miatt az ülést Kary József alpolgármester 
vezeti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7 /2011. (IV. 
15.) önkormányzati rendelet 30 § (2) bekezdés szerint. 
 
       

Kary József alpolgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, illetve a hivatalból 
jelenlévőket.  
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. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi 

tevékenységéről  
3. Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 

(családsegítés, házi segítségnyújtás) 
4. Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 

(étkeztetés, nappali ellátás)  
5. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek 

Klubja és szociális étkeztetés feladatainak ellátása  
6. Központi Orvosi Ügyelet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás általi 

ellátása 
7. Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2010. évi gyámügyi feladatokról  
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8. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
Pedagógiai Program módosítása  
- Alapító Okirat módosítása  

9. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról  
10. Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata  
11. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata   
12. Közterület használatról szóló rendelet 
13. Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése  
14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlása iránti kérelmek  
15. Bélapátfalvai ingatlan eladás ügye   
16. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
17. Bölcsőde közbeszerzési eljárása  
18. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 
Csuhány Béla képviselő: 
A képviselő-testület korábbi ülésén elfogadta a Sportfejlesztési Koncepciót és most 
napirenden szerepel a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosítása, mely tartalmazza a kiemelt 
sportoktatást. Úgy gondolja, hogy a két téma kapcsolódik egymáshoz ezért, 
javasolja, hogy egy külön napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a bélapátfalvai 
sportélet, valamint annak pénzügyei.  
A közterületek karbantartásába, szépítésébe be kellene vonni a lakosságot is, mert 
nem elegendő a közfoglalkoztatottak munkája a feladat ellátásához.   
 
Kary József alpolgármester:  
A település sportéletével kapcsolatban felmerülő problémák a 8. napirendi pontban 
kerüljön megtárgyalásra. A közterületek karbantartásáról, szépítéséről nincs írásbeli 
előterjesztés, így javasolja, hogy az egyéb ügyek, indítványok között legyen 
megtárgyalva, vagy a következő testületi ülésre készüljön egy előterjesztés Csuhány 
Béla képviselő közreműködésével.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy egy informális ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, kidolgozásra 
a közterületek karbantartására, szépítésére, illetve fűnyírására vonatkozó előírások, 
amely alapján egy előterjesztés készülne a képviselő-testület tagjainak a 
döntéshozatalhoz.      
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Kary József alpolgármester:  
Elmondja, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen is a táblázatban foglalt lejárt 
határidejű határozatok szerepeltek, melyek végrehajtása még nem történt meg. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a 27/2010 (III.09.), illetve a 30/2010. (III.09.) sz. határozatok miért nem 
kerültek végrehajtásra? 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az ingatlan cseréről szóló határozat ügyében rendezési tervet szükséges módosítani, 
a tókörnyéki ingatlan használatba vevője nem írta alá a használatba vételi 
szerződést további egyeztetést kért.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint az ingatlan használatba adása parkolási célra szükséges. 
Ismerete szerint a panzió megépítését követően a használatba vételi engedélyt csak 
úgy kaphatja meg a tulajdonos, ha az előírásban szereplő parkoló helyek számát 
biztosítani tudja. 
 
Barta Péter képviselő: 
A tókörnyéki területet a kérelmező parkolási célra szerette volna használni, és a 
sáros, agyagos területet térburkolóval ellátni. Elmondja, hogy a panzió belső 
parkolóval rendelkezik. 
 
Kary József alpolgármester:  
Lehetőség van a lejárt határidejű határozatok újra tárgyalására.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
 
 
II. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi 
tevékenységéről  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

69/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi 
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gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. 
  
        Határidő: 2011. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
III. Napirend 
Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 
(családsegítés, házi segítségnyújtás) 
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (családsegítés, házi segítségnyújtás) szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 
(családsegítés, házi segítségnyújtás) szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Lakatos Zoltánnné Bélapátfalva Város CKÖ elnöke:  
Elmondja, hogy a jól dolgoznak a családsegítők és köszöni a segítségüket.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (családsegítés, házi segítségnyújtás) szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

70/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (családsegítés, házi segítségnyújtás) szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2011. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
IV. Napirend 
Beszámoló a 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről (étkeztetés, 
nappali ellátás)  
 
Kary József alpolgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (étkeztetés, nappali ellátás) 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 2010. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységről 
(étkeztetés, nappali ellátás) szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (étkeztetés, nappali ellátás) szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

71/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi szociális 
alapszolgáltatási tevékenységről (étkeztetés és nappali ellátás) szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2011. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
V. Napirend 
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek Klubja és 
szociális étkeztetés feladatainak ellátása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek Klubja és szociális étkeztetés 
feladatainak ellátásáról szóló előterjesztés és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által a Kistérségi 
Idősek Klubja és szociális étkeztetés feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést. 
Elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosításával a kistérség magasabb 
összegű támogatáshoz juthat és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a módosítást mikor lehet végrehajtani, illetve a működési engedély 
mikorra szerezhető be, hogy a támogatás összegéhez minél hamarabb hozzá 
juthasson a kistérség? 
 
Kary József alpolgármester:  
A működési engedély kiadása a Heves Megyei Kormányhivatal feladata és úgy 
gondolja, hogy az ügyintézés 2 hónap, ami ebben az évben 5 havi normatívát 
jelenthet a kistérségnek. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás által a Kistérségi Idősek Klubja és szociális étkeztetés 
feladatainak ellátásáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

72/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a fenntartásában működő Bélapátfalvai Kistérség Idősek 
Klubja (székhelye: Bélapátfalva, IV. Béla út 29.) által ellátott étkeztetés és 
idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási feladatokat a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulásának (Továbbiakban: Társulás) átadja. A feladat 
átvétele csak a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a 
működési engedély megszerzését követően történhet meg, ezért a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának kezdeményezésére. 

 
Határidő: 2011. június 1. 

    Felelős: polgármester 
 
 
VI. Napirend 
Központi Orvosi Ügyelet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás általi 
ellátása 
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Központi Orvosi Ügyelet a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás általi ellátásáról szóló előterjesztést és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Központi Orvosi Ügyelet a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás általi ellátásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a határozat elfogadásával a Központi Orvosi Ügyelet költsége 
megosztódik? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A Központi Orvosi Ügyelet feladatait részben Bélapátfalva Város Önkormányzata, 
részben a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása látja el. Ha a képviselő-testület 
elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, akkor egyszerűbbé válik 
a pénzügyi adminisztráció, a többi településhez hasonlóan Bélapátfalva Város 
Önkormányzata hozzájárulást fog fizetni és a működési költségek megosztódnak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről a határozati 
javaslat szerint. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

73/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a központi ügyeleti ellátás faladatot a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulásnak átadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulási Megállapodás és a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezésére. 

 
Határidő: 2011. június 1. 

    Felelős: polgármester 
 

VII. Napirend 
Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2010. évi gyámügyi feladatokról  
 
Kary József alpolgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett 
2010. évi gyámügyi feladatokról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett 2010. évi gyámügyi feladatokról 
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzői hatáskörben végzett 
2010. évi gyámügyi feladatokról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

74/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évben jegyzői 
hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. 

 

        Határidő: 2011. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

VIII. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai 
Program módosítása  
- Alapító Okirat módosítása  
 

Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Program módosítását és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Köszönetet mond a pedagógusoknak az iskolai gyermeknapi rendezvényen végzett 
kiemelkedő munkájukért és a színvonalas programért. 
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Pedagógiai Program módosítását és az alábbiakban ismerteti a 
javaslatokat: 

- a Bevezetés III. Bélapátfalvai iskola élete, jellemzői (6. oldal) a következő 
változtatásokat javasolja idegen nyelveket – szülői igény esetén – 1-3. 
osztályban előkészítő jelleggel oktatunk. 4. osztályban normál óraszámban, 5-
8. osztályban normál és emelt óraszámban oktatunk német és angol nyelvet 
csoportbontás keretében. Az évfolyamok maximum 3 csoportra bonthatók. 
- a 2011/12. tanévtől az első évfolyam egyik osztályában angol két tanítású 
nyelvű, a másik osztályban emelt óraszámú testnevelés oktatás kerül 
bevezetésre. 
- tanulói létszám csökkentés következtében osztály összevonásokra lesz 
szükség  

 
Kary József alpolgármester: 
Az iskola Pedagógiai Programjának módosítására ez év május 31-ig van lehetőség a 
következő tanévre vonatkozóan.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat részéről a Pedagógiai Program elfogadása csak szóban 
történt meg. Kérdezi, hogy az írásbeli nyilatkozatra mikor kerül sor? 
 
Lakatos Zoltánné Bélapátfalvai CKÖ elnöke: 
Az önkormányzat a napokban fog ülést tartani és ezt követően megadja az írásbeli 
nyilatkozatot. Elmondja, hogy az iskola vezetése részéről minden segítséget 
megkapott és ezt köszöni. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a mónosbéli gyermekotthonos tanulók létszáma mennyiben érinti az 
iskolai gyermeklétszámot? 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
A mónosbéli gyermekotthonból 22 tanuló jár a bélapátfalvai iskolába. Ismerteti a 
létszámadatokat, mely alapján meg lehet állapítani, hogy mikor szükséges az 
évfolyam összevonás. A mónosbéli gyermekotthonos tanulók élethelyzete más, így 
gyakran probléma adódik a magatartásukkal. A legutóbbi esetnél tantestületi 
értekezletet tartottak, melyen részt vett a gyermekotthon igazgatója. Azóta 3 
tanulónál a problémát kezelték, 2 tanulónál viszont folyamatban van. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint a 8. évfolyamot is össze kellene vonni, takarékosság 
szempontjából.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Ő nem javasolja a 8. évfolyam összevonását. 
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Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogyha a mónosbéli 
gyermekotthonos tanulók hiánya miatt csökken az intézmény gyermeklétszáma, 
akkor évfolyam összevonásokra kerüljön sor. A legutóbbi magatartási probléma első 
osztályos gyerekekkel történt, amikor elszöktek az iskolából, akik között 
gyermekotthonos tanuló is volt. Ennek következtében az otthon igazgatója tett egy 
olyan kijelentést, hogy elviszi a gyerekeket a bélapátfalvai iskolából.  
 
Kary József alpolgármester: 
A gyermekotthon igazgatója a gyermekek gyámja, szabad iskolaválasztás szerint 
bármikor megteheti, hogy másik intézménybe íratja át a gyerekeket.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a legutóbbi mónosbéli gyermekotthonos 
tanulókkal történt esetet. 
A gyermekotthon 3 lány tanulót íratott be az iskolába, akik rossz környezetből 
érkeztek és vissza akartak szökni Budapestre. Az iskola kötelessége volt jelezni az 
igazgatónak a szökés tényét, amire a gyermekotthon rendőri intézkedést kért. 
Elmondja, hogy nem volt bántalmazás, de a rendőrök hozták vissza a tanulókat, akik 
ezután pszichiátriai kezelést kaptak.    
 
Vizy Pál képviselő:  
Úgy gondolja, hogy inkább legyen kevesebb a gyereklétszám, mint problémás tanuló. 
Véleménye szerint a gyermekotthonos diákok rossz életkörülmények közül kerülnek 
az intézménybe és gyakran befolyásolnak más gyerekeket.   
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a pedagógusoknak nincs végzettségük 
az agresszív gyerekek kezeléséhez, de elmondja, hogy nem csak a 
gyermekotthonos tanulókkal van probléma.  
 
Kary József alpolgármester:  
Mónosbél, Bélapátfalva beiskolázási körzetébe tartozik így az intézmény köteles 
fogadni a gyermekotthonos gyerekeket. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a kevesebb az több. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő ragaszkodik ahhoz, hogy a 8. évfolyamot is vonja össze az iskola  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Ha a gyermekotthonos gyerekek itt maradnak, akkor a 2011/12-es tanévben 14 
osztály indul, ha viszont elviszik őket másik intézménybe, akkor 12 osztály indítására 
van lehetőség.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai 
Programja tartalmazza a kiemelt sportoktatást, de tudomása szerint a Bélapátfalvai 
Sport Közhasznú Egyesület rossz pénzügyi helyzetben van, ezért veszélyben van a 
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sportpálya, illetve a felújított épület fenntartása. Az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetés tárgyalásakor 1.950 ezer Ft támogatást szavazott meg az Egyesület 
részére és szó volt sportmendzser alkalmazásáról, aki pályázatokat nyújt be és 
bevételi forrásokat teremt. Kérdezi, hogy kinek van információja a fenti üggyel 
kapcsolatban? 
 
Vizy Pál képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a Csuhány Béla képviselő által felvetett probléma nem tartozik az 
iskola Pedagógia Programjához, hiszen ez pénzügyet érint. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
A sportmenedzser a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásánál kerül 
alkalmazásra, ahol több feladatot kapott és nem tud az Egyesület marketing 
tevékenységével foglalkozni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint meg kell vizsgálni az ügyet, hiszen ha az iskolában előtérbe 
akarja helyezni az önkormányzat a sportoktatást, akkor szükség van az Egyesület 
fennmaradására, illetve a pálya működtetésére.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Korábban arról volt szó, hogy olyan rendezvényt kell szervezni, hogy minél több 
gyereket lehessen ide csalogatni, hogy a bélapátfalvai iskolában tanuljanak, de a 
Művelődési Ház tudomása szerint csak a bélapátfalvai gyerekek részére rendez 
programot. Miért nem történt még meg az iskola marketing tevékenysége például 
szórólaposztás a környező településeken élő szülőknek. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a gyereknapi rendezvényre hivatalosak voltak a környező települések 
gyermekei? 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Nem, mivel a környező települések is szerveztek gyermeknapi programot.  
 

Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Program módosításáról a fenti 
javaslatok szerint.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

75/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai 
Programjának módosítását a módosító javaslatokkal együtt megtárgyalta és 
elfogadta.  
(1. melléklet) 

 

        Határidő: 2011. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okirat módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

76/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2003. (VIII.21.) sz. 
határozatával elfogadott Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 6.1. pont az alábbiakkal egészül ki: 

1.)Általános Iskola 
- két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás 
- emelt óraszámú testnevelés, 
- cigány kisebbségi oktatás. 

2. A 7. pont az alábbi 7.3. ponttal egészül ki: 
7.3. 2011. szeptember 1-jétől: 
Szakfeladat száma, megnevezése 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. augusztus 31. napján lép 
hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 15 
napon belül kell elkészíteni. 

 

Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat tanulói létszám alapján indítható osztályokról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

77/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
amennyiben a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat intézményében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
3. számú mellékletében meghatározott maximális létszámot az egyes 
évfolyamokon tanulók száma nem haladja meg, 12 osztály indítható a 
2011/2012. tanévben. 

 
Határidő: 2011. május 31. 

        Felelős: polgármester 
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IX. Napirend 
Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a napirendi ponthoz az előterjesztőnek van-e kiegészítése? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A Körjegyzőség 2010. évi munkájáról szóló beszámolóhoz nincs kiegészítése. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A beszámoló 9. oldalán lévő magánszálláshelyek számának alakulása Bélapátfalván 
2009. évben 28, 2010. évben 27. Ezzel ellentétben a 14. oldalon szereplő 
adóigazgatási feladatoknál az idegenforgalmi adózók száma 2009. évben 24, 2010. 
évben 23. Kérdezi, hogy az adatok miért nem egyeznek meg? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az adatokat az ügyintézők adták, ígéretet tesz arra, hogy megnézi az eltérés okát.  
 
Kary József alpolgármester:  
Vizy Pál képviselő írásban fog választ kapni a kérdésére.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Körjegyzőség 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

78/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának, mint 
Körjegyzőségnek a 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 
        Határidő: 2011. május 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

X. Napirend 
Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát és kéri a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát és 
nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak hiányos, nem megfelelő és 
pontatlan adatok miatt.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát és 
nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak adminisztratív hibák miatt.  
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Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint az eredeti Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet 2004-ben 
szakértők készítették, ezért úgy gondolja, hogy a felülvizsgálatot is nekik kellett volna 
elkészíteni, nem a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az eredeti terv pályázat útján készült, és annak szakmai felülvizsgálata magas 
költséget jelentett volna.  
 
Barta Péter képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának az eredeti 
tervet kellett volna aktualizálnia, de az adatok hiányosak, pontatlanok. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Közös Helyi 
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

79/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem 
fogadja el a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása által elkészített a 
Bélapátfalvai Kistérség Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 
felülvizsgálatát (2011-2014). A képviselő-testület a terv módosítását, javítását 
a július havi ülésén tárgyalja újra. 

 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: polgármester  

XI. Napirend 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálata  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát és kéri a bizottságok 
elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Környezetvédelmi Program 
felülvizsgálatáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

80/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem 
fogadja el a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása által elkészített, a 
Bélapátfalvai Kistérség Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát (2010-
2016). A képviselő-testület a program módosítását, javítását a július havi 
ülésén tárgyalja újra. 

 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: polgármester  

 
XII. Napirend 
Közterület használatról szóló rendelet 
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
közterület használatról szóló rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterület használatról szóló rendeletet és az alábbi módosító 
javaslatokkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületek tagjainak.  
 
1. javaslat  
6. § 
(2) Hatósági engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használat 

esetén a GAMESZ az ott tárolt eszközöket a kihelyező költségére jegyzőkönyv 
felvétele mellett elszállíthatja és köteles azt a felelős őrzés szabályai szerint 
tárolni. 

 
2. javaslat  
7. § 
e) építési munkával kapcsolatos  gépek, berendezések, építőanyag és törmelék 

elhelyezése, 
 
3. javaslat  
12. § 
(4) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles 

gondoskodni, megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, folyamatos 
ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – a rendezvényt 
követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell 
visszaállítani.  Rongálás esetén az okozott károkat köteles megtéríteni. 

 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterület használatáról szóló rendeletet és a fenti módosító 
javaslatokkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Vizy Pál képviselő:  
A rendelet tervezet 4. § (1) bekezdéssel egyet ért, de kérdezi, hogy hogyan fog 
megtörténni? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A rendelet tervezet elfogadásával együtt hatályon kívül helyezi a vásárról és piacról, 
illetve a korábbi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
rendeleteket, mivel vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen 
a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely 
vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A 100. hrsz-ú 
piacot közterületként lehet hasznosítani, melynek használati díja a rendelet tervezet 
szerint egy összegben kerül megfizetésre.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint közterületet vendéglátó egységek is használnak, és ha a díj 
fizetése nem történik meg, akkor milyen intézkedések történnek? Javasolja, hogy ha 
egy évre kéri a terület használatot, akkor negyedévente fizessen.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A rendelet-tervezet szerint közterület használatot leghosszabb ideig 1 évre kérhet az 
ügyfél, de szakaszolni kellene 3 hónapra. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A közterület használat iránti kérelem hatósági eljárás, így minden ügy indításához 
2200 Ft-os illetékbélyeg szükséges. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ha a kérelmező 1 évre kér közterület használatot, akkor 3 havi közterület díjat előre 
köteles megfizetni. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Továbbgondolva Vizy Pál képviselő javaslatát, ha a következő negyedévet nem fizeti 
meg akkor meg kell szüntetni az eljárást és nem használhatja a közterületet.  
 
Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 5 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Kérdezi Vizy Pál képviselőt, hogy mi a szövegszerű javaslata? 
 
Vizy Pál képviselő:  
A 4. § (1) bekezdésében a „negyedévente” szó kerüljön be. 
Kérdezi, hogy a 6. § (8) bekezdésében szereplő ellenőrzésre a rendőrségnek van 
jogosultsága? 
 
Dudásné Dr. Géczi Erika aljegyző:  
Úgy gondolja, hogy van a rendőrségnek jogosultsága az ellenőrzésre, de utána néz. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint az építésre vonatkozó ellenőrzésre nincs a rendőrségnek 
jogosultsága.     
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Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a rendeletbe kerüljön be gyűjtő fogalomként az illetékes hatóságok 
ellenőrzése. 
 
Kary József alpolgármester:  
A rendeletből a „rendőrség” szó elhagyására is van lehetőség.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületek használatáról szóló 
rendelet módosító javaslatairól.  
 

1. javaslat    
 6. § 
(2) Hatósági engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használat 

esetén a GAMESZ az ott tárolt eszközöket a kihelyező költségére jegyzőkönyv 
felvétele mellett elszállíthatja és köteles azt a felelős őrzés szabályai szerint 
tárolni. 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 

2. javaslat  
7. § 
e) építési munkával kapcsolatos  gépek, berendezések, építőanyag és törmelék 

elhelyezése, 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 

3. javaslat  
12. § 
(4) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles 

gondoskodni, megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, folyamatos 
ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – a rendezvényt 
követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell 
visszaállítani.  Rongálás esetén az okozott károkat köteles megtéríteni. 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 

4. javaslat  
4. § 
(1) a 7. §-ban meghatározott használatért a 2. mellékletben meghatározott díjat – a 

(2) bekezdésben foglalt kivétellel -, a közterület-használat megkezdése előtt 
negyedévente előre kell megfizetni.  

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 
5. javaslat  
6. § 
(8) A használó köteles a közterület használati engedélyt, valamint az egyéb 

dokumentumokat (vállalkozói igazolvány, működési engedély stb.) a helyszínen 
tartani, és azokat a GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, vagy a 
szakhatóságok ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületek használatáról szóló 
rendeletről a módosító javaslatokkal együtt.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
14/2011. (V.31.) önkormányzati rendeletet a közterületek használatáról. 
(2. melléket) 
 
XIII. Napirend 
Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a folyószámla-hitelkeret szerződés 
megkötését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a folyószámla-hitelkeret 
szerződés megkötéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

81/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az átmeneti 
kifizetések fedezetére az OTP Bank Nyrt-től  
- 2011. június 8-től 2012. június 7-ig 29.500 ezer Ft folyószámla-hitelkeretet,  
- míg szükség esetén további munkabérhitelt vesz igénybe, melynek havi összege 

maximum az önkormányzat 2011. évi bérelőirányzatának 1/12 része (havi 20.091 
ezer Ft).  

 
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti költségvetési 
bevételeket.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitelnek a 
terheit betervezi és jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.    
 
 

Határidő: 2011. június 7.  
Felelős: polgármester 
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XIV. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlása iránti kérelmek 
 

Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Boros Mária és Tompos Miklós 
bélapátfalvai lakosok kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Boros Mária és Tompos Miklós bélapátfalvai lakosok kérelmét 
és a képviselő-testület tagjainak nem javasolja az értékesítést. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kérelemről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

82/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Boros Mária és Tompos Miklós bélapátfalvai lakosok ingatlanvásárlási 
kérelmét – mely a Bélapátfalva, IV. Béla út 37. szám alatti 114 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására irányult – elutasítja.   
 
        Határidő: 2011. június 15. 
        Felelős: polgármester 

 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Dallos Attila bélapátfalvai lakos 
ingatlanvásárlási kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Dallos Attila bélapátfalvai lakos ingatlanvásárlási kérelmét és 
javasolja, hogy a kérelmező nyilatkozzon, hogy milyen célra kívánja hasznosítani a 
területet.  
 
Berek Eleonóra építésügyi előadó:  
Elmondja, hogy a terület nem beépíthető. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy a terület nem beépíthető. 
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztató megküldése szükséges az ügyfél részére, és nyilatkozzon, hogy 
továbbra is fenn tartja-e a vásárlási szándékát.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A bizottsági ülésen arról volt szó, hogyha gumiabroncsokat szeretne a területen 
tárolni, akkor nem javasolja az értékesítést. 
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Vizy Pál képviselő:  
Az előterjesztés szerint a kérelmező tájékoztatást vár arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzat részéről van-e akadálya a szerződéskötésnek. Véleménye szerint erre 
vonatkozóan kellene a képviselő-testületnek döntést hoznia.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testületnek előre kell gondolkodnia, hogy a kérelmező mire akarja 
hasznosítani a területet.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a nyilatkozat benyújtását követően tárgyalja újra 
az ingatlan eladását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy az ingatlan eladó, de a rendezési terv 
alapján területet beépíteni nem lehet. 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
A képviselő-testületnek az kell eldönteni, hogy az önkormányzat kívánja e 
hasznosítani a területet vagy sem. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dallos Attila bélapátfalvai lakos 
ingatlanvásárlási kérelméről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

83/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és további 
kiegészítést kér a kérelmezőtől a Bélapátfalva, Május 1. út 24., 725 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlása ügyében, hogy milyen célból kívánja megvásárolni és 
milyen tevékenységet kíván végezni az ingatlanon. A képviselő-testület az 
ingatlan eladását június havi ülésén tárgyalja újra.  

 
Határidő: 2011. június 31. 
Felelős: polgármester  

XV. Napirend 
Bélapátfalvai ingatlan eladás ügye   
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a bélapátfalvai ingatlan eladás ügyét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a bélapátfalvai ingatlan eladás ügyét és javasolja a képviselő-
testület tagjainak, hogy az önkormányzat továbbra is tartsa fenn az ingatlan 
vásárlásra vonatkozó igényét.  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ingatlannak 3 tulajdonosa van, akik 
közül a két tulajdonos szándéka ismert az önkormányzat előtt és választ várnak, mert 
ha az önkormányzat nem tart igényt az ingatlanra, akkor hirdetni fogják.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A két tulajdonos az önkormányzat vásárlási szándékára vonatkozó nyilatkozatot kéri.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan megvételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

   84/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
szándékában áll megvásárolni a Bélapátfalva, IV. Béla út 47. szám, 115. hrsz-
ú 777 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlant. Felkéri a 
polgármestert, hogy Novák Istvánné (Bélapátfalva, Béke utca 5. II. em. 1. sz. 
alatti lakos), Szikszai Jánosné (Bélapátfalva, Béke utca 5. I. em. 1. sz. alatti 
lakos) és Pós Mária  (Bélapátfalva, József A. u. 8. sz. alatti 
lakos)tulajdonosokkal egyeztessen a vételárról. 

 
Határidő: 2011. június 30. 

   Felelős: polgármester 
XVI. Napirend 
Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
 
Kary József alpolgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Holló Gyuláné bélapátfalvai lakos beépítési 
kötelezettség meghosszabbítása iránti kérelmét. 
Kéri, hogy szavazzanak a kérelemről a határozati javaslat alapján.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

   85/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2007. augusztus 1. napján kelt Bélapátfalva, Móricz Zsigmond u. 705/49 hrsz-
ú ingatlan adásvételi szerződésének 4. pontjában szereplő 4 éves beépítési 
kötelezettséget további 2 évvel meghosszabbítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beépítési kötelezettség 
meghosszabbítására.  
    
       Határidő: 2011. június 15. 
       Felelős: polgármester 
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XVII. Napirend 
Bölcsőde közbeszerzési eljárása 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a bölcsőde közbeszerzési eljárását.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy az ajánlati felhívás 2. oldal D.) pontjában lévő határidő 
megállapításánál az önkormányzat figyelembe vette-e az épület száradási idejét? 
Javasolja, hogy az F.) pontban szereplő kifizetési feltételek között 1 közbenső 
számla benyújtására minimum 50 %-os műszaki tartalom szerinti teljesítéskor legyen 
lehetőség. 
 
Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
6 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az ajánlati felhívás 7. oldalán lévő 5. bekezdés szerint az „ajánlatkérő helyszíni 
bejárást nem tart”. Javasolja, hogy az önkormányzat tartson  bejárást. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A bejárásra időpontot kell meghatározni, mely szerint 2011. június 7-én van 
lehetőség a bejárásra.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a tervezett munkaterület átadás időpontja mikorra tehető, illetve a 
közbeszerzési eljárásnak mikor lesz eredménye? 
 
Simonka Petra pályázati referens: 
Ha a közbeszerzési eljárás szükséges hiánypótlásai megtörténnek és eredményes 
lesz, akkor 2011. július elején szerződéskötésre kerülhet sor.     
 
Kary József alpolgármester:   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ajánlati felhívás módosító 
javaslatairól.  
 
1. javaslat  
2. oldal  
- 1 közbenső számla nyújtható be minimum 50 %-os műszaki tartalom szerinti 
teljesítéskor, a műszaki ellenőr és a megrendelő által kiadott teljesítési igazolás 
alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
2. javaslat 
7. oldal  
▪  Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2011. június 7. napján 10.00 órakor. Találkozó: 
3346 Bélapátfalva, Marx Károly utca 8. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Kary József alpolgármester:   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bölcsőde közbeszerzési 
eljárásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

86/2011. (V.30.) 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 közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése alapján meghívásos közbeszerzési eljárást 
alkalmaz.  
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az alábbi építési 
vállalkozásoknak küldi meg: 

D-P Konzorcium Kft –               3346 Bélapátfalva Szabadság u. 6. 
Komopex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -             2141 Csömör Ó-hegy u. 1. 
Korinthos 2000 Építőipari Kft. –               3300 Eger Deák Ferenc út 68. 
Szépítész EGER Építőipari és Kereskedelmi Kft. –         3300 Eger Jókai u. 10. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás 
elkészíttetésére, ellenjegyzésére, és a vállalkozásoknak történő megküldésére, az 
eljárás során a Bíráló Bizottság összehívására. 
        Határidő: 2011. július 15. 
        Felelős: polgármester  
 
Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a bölcsőde közbeszerzési eljárás Bíráló 
Bizottságának megválasztását. Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 
Szabó Gabriella építési ügyintéző helyett Berek Eleonóra építésügyi ügyintéző 
legyen megválasztva.  
Kéri, hogy szavazzanak a személyekről a fenti javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

87/2011. (V.30.) 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 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
Sas Istvánné Mező Lilla Erzsébet pénzügyi csoportvezető 
Berek Eleonóra építésügyi ügyintéző 
Dorkóné Barta Edit megbízott iskola igazgató 
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Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Procura Consulting Kft. (Budapest). 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2010. (XI. 15.) számú 
képviselő – testületi határozatát visszavonja.  
         

Határidő: 2011. május 30. 
        Felelős: polgármester 
XVIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények 
gépjármű használatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények gépjármű használatát, mely 
szerint az iskola a magas összegű költségtérítés miatt nem tud részt venni a 
versenyeken, így javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy módosítsa az IVECO, 
illetve a Ford típusú gépjárművek költségtérítéséről szóló határozatot.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem javasolja az intézmények közötti számla kiállítást, mivel ez több adminisztrációs 
munkát jelent. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábbi testületi ülés alkalmával szükséges volt a két gépjármű költségtérítésének 
meghatározása. A határozat nem tett kivételt az önkormányzati intézmények 
esetében a gépjármű kedvezményes használatára, így a bizottság javaslata szerint 
módosítani kívánja ezt. Az iskola esetében mérlegelni kell a versenyeken való 
részvételt az üzemanyag költség megtérítése mellett. 
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint az önkormányzati intézményeknek önköltségi árat kellene fizetnie 
a gépjárművek használatáért, melynek fedezetét a GAMESZ költségvetésében 
tervezni szükséges. Egyet ért a határozat módosításával a bizottság javaslata 
szerint.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület melyik csoportba tartozik? 
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület között még a régi 
megállapodás van érvényben, így az alapján nem kell költségtérítést fizetnie a 
gépjárművek használatáért.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A megállapodást a költségvetéssel együtt kell kezelni.  
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Kérdezi, hogy a sportlétesítményekkel kapcsolatban milyen ügyintézések történtek 
bérleti díj vonatkozásában?  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Elmondja, hogyha a teke csarnok bérleti viszonya rendeződik, akkor önköltséget kell 
számítani  
 
Barta Péter képviselő:  
Miért nem rendeződött még a teke csarnok bérleti ügye? A képviselő-testület 2011. 
februárjában a költségvetés tárgyalásakor már döntött erről, miért nem teljesült?  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Ő nem tudja, hogy mi alapján kell számláznia, mert nem kapott visszajelzést.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testület döntése alapján a GAMESZ vezetőt feladattal bízta meg, de ez 
nem teljesült, nincs előrelépés az ügyben.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesületnek van bérleti díj 
bevétele? 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Tudomása szerint igen, de több információt erről az Egyesület elnöke tud adni. 
 
Kary József alpolgármester:  
Nem érti, hogy miért nem lehet önköltséget számítani. Javasolja, hogy a következő 
testületi ülésre készüljön el az átdolgozott, aláírt megállapodás az önkormányzat és a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület között.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a megállapodás-tervezet miről szól. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a februári ülést követően a 
Polgármesteri Hivatal elkészítette a megállapodás tervezetet és ismerteti azt. 
Elmondja, hogy tartalmazza a GAMESZ által végzett feladatokat, valamint azt, hogy 
a gépjárműveket, sofőröket költségtérítés ellenében veheti igénybe az Egyesület. 
 
Kary József alpolgármester:  
A következő testületi ülésre a GAMESZ készítsen előterjesztést a bérleti díjakra 
vonatkozóan, valamint a megállapodás-tervezet is kerüljön a képviselő-testület elé.  
 
Barta Péter képviselő: 
Jogszabályoknak megfelelő bérleti szerződést kell készíteni, amelynek tartalmaznia 
kell a rezsi költség megfizetését. Véleménye szerint szükség van az Egyesület 
működésére, így javasolja, hogy a bizottság javaslata szerinti üzemanyag költség 
megtérítése a sportra is terjedjen ki. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Rendezetlenség tapasztalható, így nem tudja, hogy az iskolai sport rendezvények 
hogyan fognak megvalósulni.  
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Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a GAMESZ az üzemanyag felhasználásról, illetve a sofőr béréről 
kimutatást készítsen intézményenként, hogy ne legyen felesleges számlázgatás. 
 
Kary József alpolgármester: 
Véleménye szerint szükség van a számla kiállítására.   
 
Barta Péter képviselő:  
Egyet ért a számla kiállításával, hiszen a tényleges költségek így mutathatók ki.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy az önkormányzat intézményei kerüljenek felsorolásra.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati intézmények 
gépjármű használatáról a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

88/2011. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 41-42/2011. (III.29.) sz. 
Képviselő-testületi határozatait úgy módosítja, hogy:  
- a költségek számításánál Bélapátfalva Város Önkormányzat intézményei az 
üzemanyag költséget térítik meg 
- a gépjárműre vonatkozó igénybevételi kérelmet az intézményvezető által aláírt 
formanyomtatványon lehet benyújtani 
      

Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: GAMESZ vezető 

 
Bajzát Zsolt képviselő:  
A képviselő-testület korábban döntött a Sport u. 2. sz. alatti és a Szabadság u. 2. 7. 
lph. II/2 sz. alatti bélapátfalvai ingatlanok értékesítéséről és javasolja a határozat 
módosítását. 
 
Kary József alpolgármester:  
A polgármesterrel történt egyeztetés során a két ingatlan értékesítésére vonatkozóan 
kéri, hogy az értékbecslésben feltüntetett forgalmi értéktől a polgármester 20%-kal 
eltérhessen külön önkormányzati felhatalmazás nélkül. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint önkormányzati vagyonról nem lehet írásos előterjesztés és 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalása nélkül döntést hozni. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlanok forgalmi értékétől 
való eltérésről.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem és 1 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el a fenti javaslatot.  
 
Kary József alpolgármester:  
2011. évi költségvetésben tervezve van az ingatlan értékesítésből származó bevétel 
és ha ez az összeg nincs meg, akkor az önkormányzatnak tovább növekszik a 
hiánya. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy hány ingatlanforgalmazónál van jelen az ingatlan? 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Ingatlanforgalmazóval nincs kapcsolatban az önkormányzat, de kb. 50 érdeklődő volt 
az ingatlanokra. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint át kellene tekinteni a bélapátfalvai sport helyzetét, hogy az 
önkormányzat tudja-e még támogatni, mert ha nem akkor veszélyben van a 
sportlétesítmény üzemeltetése. Kérdezi, hogy a sport menedzser munkájával be 
lehet-e hozni az elmaradást, illetve a kieső bevételeket. Egyet ért azzal, hogy 
előterjesztés készüljön, melyet a képviselő-testület megtárgyal. 
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a helyi 
szakértők közös tanácskozására van szükség és egy előterjesztés alapján tud 
döntést hozni a képviselő-testület.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Felül kell vizsgálni azt, hogy a településen az önkormányzat hol végeztet fűnyírást, 
illetve készüljön egy térkép arról, hogy a GAMESZ mely területeket tartja rendbe. 
Javasolja, hogy legyen költsége a fűnyírásnak, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
A GAMESZ-ban van térkép, melyet télen hó eltakarításkor, nyáron pedig fűnyíráskor 
alkalmaznak. A közfoglalkoztatottak kapacitása alacsony, így nincs lehetőség arra, 
hogy bérbe füvet nyírjanak. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogyha nincs a ház előtti 
közterületen a fű levágva, akkor szabálysértési bírságot kiszabjon ki.  
 
Kary József alpolgármester:  
A füvet a lakosságnak kötelessége levágni, de vannak olyan területek 
(önkormányzati intézmények, parkok), ahol a közfoglalkoztatottak végeznek munkát. 
Szükséges a helyi rendelet módosítása, illetve a GAMESZ együttműködése a 
feladatok elvégzésére, mely a következő testületi ülésre kerüljön napirendre.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a közfoglalkoztatottak munkaidőn kívül vágják le a füvet. 
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Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testület döntött a tűzoltó laktanya kialakításáról. Kérdezi, hogy jelenleg a 
felújításra kerülő épületben üzemelő varroda hol fog tovább működni? Tudomása 
szerint a cégvezető új telephelyet nem kíván létesíteni, inkább megszünteti a 
vállalkozást.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az Ipari Parkban induló új varroda üzem működésébe épüljön. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az új üzem 2011. szeptemberében 100 
fővel fog beindulni.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tudomása szerint a tűzoltóságnak nem az egész épületre van szüksége, a varroda 
az épület alagsorában működik. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kéri, hogy a fentiekre vonatkozóan írásban kapjon választ. 
A Petőfi Sándor utcát elkerülő úton a gépjárművek ráhajtanak a járdára, ezért kéri, 
hogy terelő oszlopot helyezzen ki a GAMESZ a probléma megoldására.  
 
Kary József alpolgármester:  
A GAMESZ vezető a héten megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint az ÉHG Zrt. egy évben kétszer díjmentesen vállalja a település 
lomtalanítását, csak az önkormányzatnak jeleznie kell a szolgáltató felé az időpontot. 
Véleménye szerint a tavaszi lomtalanítás elmaradt.  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Volt lomtalanítás tavasszal, de ekkor a lakosság későn lett értesítve. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az önkormányzat a lakosság felé történő közleményeket szórólap 
formájában tegye meg.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Elmondja, hogy a temető parkoló kátyúzása, illetve vizesedési problémájának 
megoldása nem történt meg. Mi az oka? Ezt a problémát egy korábbi ülésen már 
jelezte, ami a jegyzőkönyvbe sem került be.  
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
A kátyúk őrleménnyel lettek feltöltve.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A közmeghallgatáson elhangzott lakossági észrevétel alapján a IV. Béla úti szakasz 
70 km/óra sebességkorlátozó tábla kihelyezésével kapcsolatban történt egyeztetés? 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő nem ért egyet a tábla kihelyezésével, továbbra is minősüljön lakott területnek 50 
km/óra sebességkorlátozással.  
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Bajzát Zsolt képviselő:  
A IV. Béla út ezen szakaszára inkább lassítót kellene elhelyezni, vagy telepített 
traffipaxot kialakítani.   
 
Vizy Pál képviselő: 
A telepített traffipax által begyűjtött pénzösszeg kinek a bevételét növeli? 
Kérdezi, hogy a településen a kátyúzások mikor kezdődnek? 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
A kátyúzásra a Magyar Aszfalt Kft. nyújtott be árajánlatot, ami közel 300-400 ezer Ft.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy több cégtől kellene árajánlatot kérni és véleménye szerint 
gazdaságosabb lenne egy nagyobb mennyiségű aszfalt beszerzése.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Az Apátsághoz vezető úton ágbenövések vannak. A Gesztenyés Kiállítóház 
közfoglalkoztatottjai véleménye szerint nem végeznek hatékony munkát, hiszen 
gyakran kint ülnek az udvaron. A korábban kért kiállítóház ismertető szórólapja nem 
készült el, amit a környéken lévő vendégházakba szeretett volna eljuttatni. Kérdezi, 
hogy a jelenleg alkalmazásban lévő közfoglalkoztatott kezelheti a Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület pénzét, állíthat ki nyugtát? A Gesztenyés 
Kiállítóház táblája még nem készült el, hiszen ő felajánlotta az Egyesület tábláját 
azzal a kikötéssel, hogy a Turisztikai Információs Iroda is kerüljön rá.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az intézményvezetők feladata a közfoglalkoztatott dolgozók irányítása, jelen esetben 
a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójáé.  
 
Kary József alpolgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


