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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-
én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   
3. Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről  
4. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről   
5. Tájékoztató Bélapátfalva Város sportéletéről   
6. Együttműködési megállapodás az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport 

Közhasznú Egyesület között 
7. Közmunkaprogram keretében történő közfoglalkoztatás   
8. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
9. Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezet   
10. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása   
11. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása    
12. Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása  
13. Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítása   
14. Bölcsőde közbeszerzési eljárás döntése  
15. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítások   
16. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okiratának módosítása  
17. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
18. Általános Iskola eszközbeszerzési pályázata  
19. Tűzoltó laktanya felújítási pályázata  
20. Szociális földprogram  
21. Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti ingatlan megvásárlási ügye  
22. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési ügye  
23. Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekosztása  
24. Bélapátfalva 1430/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése  
25. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása   
26. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

89/2011.(VI.27.)  Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
90/2011.(VI.27.)  Irodahelyiség bérbe adása a KMB csoport részére  
91/2011.(VI.27.)  Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről 
92/2011.(VI.27.)  Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 
93/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva Város sportéletéről szóló tájékoztató elfogadása és a további 

célkitűzések megvalósítása  
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94/2011.(VI.27.)  Együttműködési megállapodás az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület között 

95/2011.(VI.27.)  Közterületek takarításának, tisztán tartásnak, fenntartásának felülvizsgálata  
és átszervezése 

96/2011.(VI.27.)  A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 

97/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítása több fordulóban 
történő megtárgyalása  

98/2011.(VI.27.)  Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 

99/2011.(VI.27.)  Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 

100/2011.(VI.27.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának módosítása 

101/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
102/2011.(VI.27.)  Általános Iskola eszközbeszerzési pályázata 
103/2011.(VI.27.)  63/2011. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat visszavonása  
104/2011.(VI.27.)  Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekosztása 
105/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva, tókörnyék 1453 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának nyilatkoztatása 

terület használatról 
106/2011.(VI.27.)  Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések csatlakozása a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz  
107/2011.(VI.27.)  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása 
108/2011.(VI.27.)  Bölcsőde közbeszerzési eljárás eredménytelensége  
109/2011.(VI.27.)  Bölcsőde tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása   
110/2011.(VI.27.)  Ajánlattételi felhívás megküldése építési vállalkozásoknak bölcsőde 

kivitelezésére 
111/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti ingatlan megvásárlási ügye 
112/2011.(VI.27.)  Bélapátfalva 725 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése  
113/2011.(VI.27.)  Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó óradíjak 
114/2011.(VI.27.)  Bekölce Község körjegyzőséghez történő csatlakozási szándék elhalasztása   
115/2011.(VI.27.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okiratának módosítása 
116/2011.(VI.27.)  GAMESZ bérleti szerződések felmondásának felülvizsgálata 
117/2011.(VI.27.)  Építésügyi körzetközpont feladatainak további ellátása   
118/2011.(VI.27.)  Létszámcsökkentés költségeire támogatás igénylése  
119/2011.(VI.27.)  Németh Zsuzsanna ápolási díj megszüntetése  
120/2011.(VI.27.)  Bajzát Tamás ápolási díj megállapítása  

 
 
 

 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
15/2011.(VI.28.)  Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 
16/2011.(VI.28.)  Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
17/2011.(VI.28.)  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
18/2011.(VI.28.)  Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Bélapátfalva, 2011. június 27. 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-

én 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

    
 

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Simonka Petra pályázati referens 
        Soós István igazgatási előadó 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Dr. Petrovics András r. ezredes 
    Olajos Norbert r. főtörzszászlós 
    Glück Szilveszter tűzoltó parancsnok-helyettes 
    Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető  
     Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke  
    Csákvári Dániel  
    Varga Alíz 
    Horváth Tamás pedagógus 
    Lakatos Zoltánné Bélapátfalva Város CKÖ elnöke 
     
       

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, illetve a hivatalból 
jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből mind a 7 fő jelen van, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Javasolja, hogy a 14; 21; és a 22. napirendi pont a 25. napirendi pont után legyen 
megtárgyalva az alábbiak szerint:  
 

 
Napirend 

 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   
3. Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről  
4. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről   
5. Tájékoztató Bélapátfalva Város sportéletéről   
6. Együttműködési megállapodás az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport 

Közhasznú Egyesület között 
7. Közmunkaprogram keretében történő közfoglalkoztatás   
8. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
9. Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezet   
10. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása   
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11. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása    

12. Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása  

13. Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítása   
14. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítások   
15. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okiratának módosítása  
16. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
17. Általános Iskola eszközbeszerzési pályázata  
18. Tűzoltó laktanya felújítási pályázata  
19. Szociális földprogram  
20. Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekosztása  
21. Bélapátfalva 1430/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése  
22. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása   
23. Bölcsőde közbeszerzési eljárás döntése 
24. Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti ingatlan megvásárlási ügye  
25. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési ügye  
26. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és elmondja, hogy az 50/2011. (IV.26.) sz. határozat azért nincs teljesítve, mert az 
intézmény rendszerének átalakítása folyamatban van, mely a júliusi testületi ülésen 
napirendre fog kerülni. Az ingatlanokat az önkormányzat még nem értékesítette.    
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
 
II. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Dr. Petrovics András r. ezredest, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 
beszámolót? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Az írásos beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni, de ha kérdés merül fel 
válaszol rá. Elmondja, hogy fontosnak érzi Bélapátfalva és a kistérség közbiztonsági 
helyzetét. A bélapátfalvai KMB Csoport létszáma 11 fő, a parancsnok újra Olajos 
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Norbert r. főtörzszászlós és az egercsehi státusz is betöltésre került. Szeretné, ha 
Bélapátfalván alosztályú Rendőrőrs kerülne kialakításra. A KMB csoport gépjármű 
ellátottsága jó, de központi igény van terepjáró beszerzésére. Az informatikai 
rendszer kezd elavulttá válni és ez ügyben kéri az önkormányzat segítségét. 
Bélapátfalván csökkent a bűncselekmények száma és továbbra is fontosnak tartja a 
bűnmegelőzést az iskolában.  Az egri Rendőrkapitányság 2 db traffipaxszal  
rendelkezik, mely különböző helyszíneken méri a sebességet. A statisztikai adatok 
szerint a közlekedési balesetek száma csökkent. Köszöni a polgárőrség munkáját. A 
KMB Csoport jelenlegi elhelyezési körülményei rosszak és kéri a képviselő-testület 
segítségét abban, hogy másik épületbe költözhessenek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Petrovics András r. ezredes 
kérelemmel fordult a Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójához, hogy az Ipari 
Parkban lévő irodaházba költözhessenek, ugyanis a régi Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő rendőrség által használt helyiségeket Munkaügyi ellenőrzés során 
munkavégzésre alkalmatlanná nyilvánították. Kérdezi, hogy a technikai 
berendezések áthelyezhetők? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes:  
A technikai berendezések mozgathatók, akadály nélkül áthelyezhetők. 
 
Barta Péter képviselő, BÖCS elnöke:  
Ő is köszöni a rendőrség munkáját és reméli, hogy a két szerv közötti kapcsolat 
tovább fog javulni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Általánosságban a közbiztonság rossz, de a beszámoló szerint az érintett 
települések lakói elégedettek. Úgy gondolja, hogy ellentmondás tapasztalható. Mi az 
oka? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes:  
Helyi viszonylatban a lakosság elégedett a közbiztonsággal, de országos szinten 
nem. Statisztikai adatok szerint csökkent a bűncselekmények száma, de 
jogszabályváltozások miatt a zaklatás is bűncselekménynek számít, ami növeli a 
számadatokat.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábbi értesülése szerint a rendőrség és a polgárőrség nem végeznek közös 
munkát, és kérdezi, hogy változott-e a két szerv közötti kapcsolat?  
 
Dr. Petrovics András r. ezredes:  
A 2011. május 2-i közmeghallgatást követően Barta Péter elnök úrral folytatott 
tárgyalást és elmondja, hogy személyes oka van a két szerv között kialakult rossz 
kapcsolatnak, ami a rendőrség belügye. Kompromisszumot kell kötni, melynek 
folyamata elindult.   
 
Olajos Norbert r. főtörzszászlós:  
Az elmúlt időszakban tapasztalják, hogy a Polgárőrök minden éjszaka szolgálatot 
teljesítenek és véleménye szerint javult a közös munkavégzés. Tervezi, hogy a 
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kistérség 13 településén szolgálatot teljesítő polgárőröket összehívja szolgálati 
beosztás egyeztetésével kapcsolatban.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

89/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.  

 
        Határidő: 2011. június 27. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a KMB. csoport irodaházba 
történő átköltözéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

90/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 
bélapátfalvai KMB Csoport a Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. sz. alatti irodaházba 
(Polgármesteri Hivatal) átköltözzön. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 
        Határidő: 2011. július 15. 
        Felelős: polgármester 
 
 
III. Napirend 
Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről  
 
Barta Péter BÖCS elnöke:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a helyi polgárőrség működéséről szóló 
beszámolót és elmondja, hogy reméli, hogy a polgárőrség és a rendőrség kapcsolata 
változni fog és együtt tudnak működni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a beszámoló 2. oldal utolsó bekezdésében található leírások, az 
előzőekben elhangzottak szerint ellentmondást tükröz.  
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Barta Péter BÖCS elnöke:  
A beszámoló a 2010. évi működésére vonatkozik.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi polgárőrség működéséről 
szóló beszámolóról.  
 
Barta Péter képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

91/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a helyi polgárőrség működéséről szóló beszámolót. 
 
        Határidő: 2011. június 27. 
        Felelős: polgármester 

 
 
IV. Napirend 
Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről   
 
Glück Szilveszter tűzoltó parancsnok-helyettes: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 
szóló beszámolót.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Folyamatban van egy gépjármű beszerzése, a MAGIRUS típusú tűzoltó autó 
lecserélése.  
A tűzoltó laktanya felújítására az önkormányzat nyertes pályázattal rendelkezik, de a 
további intézkedések egyeztetés alatt állnak. A jelenlegi épület szigetelésre szorulna 
és kazáncserére lenne szükség.  
 
Barta Péter képviselő:  
A tűzoltóságnál működő tűzjelző berendezés már elérhető a lakosság számára is, 
vagyonvédelmi riasztásokat tud fogadni, ezzel növelve a település 
vagyonbiztonságát. 
 
Glück Szilveszter tűzoltó parancsnok-helyettes:  
Elmondja, hogy a kistérség 10 településén működnek, de csak Bélapátfalva Város 
Önkormányzata támogatja a Tűzoltóságot kéri, hogy a többi település is járuljon 
hozzá a kiadásokhoz.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács ülésén a Bélapátfalvai 
Önkéntes Tűzoltóság részére támogatást ítélt meg. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkéntes Tűzoltóság 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

92/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját. 
 
        Határidő: 2011. június 27. 
        Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
Tájékoztató Bélapátfalva Város sportéletéről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város sportéletéről 
szóló tájékoztatót és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: 
A bizottság megtárgyalta Bélapátfalva Város sportéletéről szóló tájékoztatót, melyet a 
Polgármesteri Hivatal és a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület közösen 
készített el. Elmondja, hogy az Egyesület 2011. évi támogatás összege csökkent az 
előző évhez képest. A 2010. decemberében elfogadott Sportfejlesztési koncepció 
szerint a sportmenedzseri állás nem lett betöltve, illetve a bérleti szerződés a 
GAMESZ és az Egyesület között nem köttetett meg. A bizottsági ülésen a kistérségi 
sport létrehozását szorgalmazták a jelenlévők, illetve problémát jelent képesített 
labdarúgó edző hiánya. Horváth Tamás pedagógus elmondta, hogy az iskolában 
bevezetésre kerülő testnevelés tagozat 8 év múlva tud hatást kifejteni Bélapátfalva 
sportéletére. Véleménye szerint az iskola és az Egyesület közötti átjárhatóságot 
biztosítani kell, de elhangzott, hogy érdektelenség van a sport iránt.  Az ÖNHIKI 
támogatás hiányában nehéz az önkormányzat anyagi helyzete. A sportlétesítményt 
versenysporttal vagy szabadidősporttal lehet fenntartani. A bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak a Bélapátfalva Város sportéletéről szóló 
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: 
Megállapítja, hogy a célkitűzések megvalósítása érdekében gyökeres 
szemléletváltozásra van szükség mind a sport, mind a városvezetés részéről.  
Javasolja, hogy a város önkormányzata a sportegyesülettel, valamint a kapcsolódó 
intézményekkel közösen kezdjen átfogó marketing tevékenységbe az iskolai 
pedagógiai program sportra vonatkozó fejezeteinek, a 3/2011. (I.10.) számú 
képviselő testületi határozattal aktualizált, Bélapátfalva Város Önkormányzat 
sportfejlesztési koncepciójának, továbbá Bélapátfalva város jelenlegi sportéletének, 
sporton belüli értékeinek ismertetése érdekében.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A központi költségvetésből Bélapátfalva Város Önkormányzata 2011. évben 
9.068.475.- Ft-ot kapott települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és 
kulturális feladat ellátására. Az önkormányzat a cementgyártól ingyen kapta a 
sporttelepet, illetve a Művelődési Házat, ahol az utóbbiban fizetett alkalmazottak 
dolgoznak, a másikban pedig senki. El kell dönteni, hogy a megyei I. osztályú foci 
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csapatról vagy a Bélapátfalvai sportéletről beszélünk. Véleménye szerint a 
Művelődési Ház alkalmazottainak részt kell venniük a Bélapátfalvai sportélet 
szervezésében és a hozzá tartozó feladatokat el kell látniuk. A megfelelő programok, 
rendezvények jó szervezést igényelnek, követelményeket kell felállítani az 
alkalmazottak felé, mely többlet feladatot jelent neki, illetve a jegyzőnek.   
 
Barta Péter képviselő:  
A hatályos sporttámogatási törvény lehetőségeit ki kell használnia az Egyesületnek. 
Tudomása szerint vannak vállalkozások, akik támogatják a sportot. Pályázati úton is 
lehet bevételhez jutni, egyéni tehetségeket kell felkutatni, tudomása szerint van 
utánpótlás, illetve ösztönözni kell a szülőket, hogy vegyenek részt a 
sportrendezvényeken.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Korábban ő tagja volt a Sport Egyesület vezetőségének és már akkor kellett volna 
változtatásokat végrehajtani, most azonban nehéz helyzetben van az önkormányzat. 
Véleménye szerint az a jó Sport Egyesület, ahol ketté van választva a tömegsport és 
a versenysport. Bélapátfalva nem tudja megtartani a tehetséges sportolókat, így az 
utánpótlásra nincs megfelelő motiváció. Sporttagozatos osztályok indításának csak 
akkor van jelentősége, ha a sportlétesítmény tovább működhet.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyet ért Vizy Pál képviselővel. Véleménye szerint nincs konkrét terv.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Az előterjesztés konkrétumokat nem tartalmaz, de a módosító javaslat igen. El kell 
dönteni, hogy szükség van-e az Egyesületre. Bélapátfalva lakossága információ 
hiányban van, mivel a serdülő és az ifi labdarúgó csapatban is vannak tehetséges 
játékosok. Véleménye szerint a felújított sportlétesítményt nem szabad hagyni, hogy 
megszűnjön.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat vár az ÖNHIKI támogatás eredményére, ugyanis attól függ az 
Egyesület további támogatása, illetve a lehetséges létszámleépítés. Kérdezi, hogyha 
az Egyesület plusz 1 millió Ft-ot kap támogatásként, akkor lesz változás?  
 
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:  
Javasolja, hogy az önkormányzat építési kivitelezővel úgy kössön szerződést, hogy a 
vállalkozó anyagi támogatást nyújtson a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
részére. Ha a Bélkő Nonprofit Kft. 20 millió Ft támogatást nyújtana 10 évi 
visszafizetési lehetőséggel, akkor véleménye szerint meg lehetne menteni az 
Egyesületet, ugyanis még a minimális marketingre sincs pénze, vállalkozóktól nem 
kap támogatást. A sporttelep salakos pályáján akadályversenyeket lehetne 
szervezni. A Kistérségi sportegyesületet meg lehet alapítani, melyhez a környező 
települések hozzájárulása szükséges.  
 
Barta Péter képviselő:  
Őt, mint vállalkozót nem keresték fel azzal a szándékkal, hogy támogassa a Sport 
Egyesületet, pedig szívesen tárgyalna.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Csak a támogatásról van szó és kérdezi, hogy ki fog dolgozni, érdemben munkát 
végezni. A képviselő-testületben több vállalkozó van és javasolja, hogy első körben 
mi támogassuk az Egyesületet.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint olyan döntést kell hozni, hogy az Egyesületet segítse, és a bajból 
kihúzza, de ezt már korábban kellett volna. Elmondja, hogy a meglévő egyesület 
működtetése könnyebb, mint egy új létrehozása. Kérdezi, hogy a sportlétesítmény 
felújításakor a vállalkozó támogatta az Egyesületet?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város Sportéletéről a 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

93/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta 
Bélapátfalva város sportéletét bemutató tájékoztatót, és tudomásul vette az 
abban foglaltakat. Emellett továbbra is támogatja a sportfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket.  
Megállapítja, hogy a célkitűzések megvalósítása érdekében gyökeres 
szemléletváltozásra van szükség mind a sport, mind a városvezetés részéről.  
Javasolja, hogy a város önkormányzata a sportegyesülettel, valamint a 
kapcsolódó intézményekkel közösen kezdjen átfogó marketing tevékenységbe 
az iskolai pedagógiai program sportra vonatkozó fejezeteinek, a 3/2011. (I.10.) 
számú képviselő testületi határozattal aktualizált, Bélapátfalva Város 
Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának, továbbá Bélapátfalva város 
jelenlegi sportéletének, sporton belüli értékeinek ismertetése érdekében.  
 
 Határidő: 2011. október 31. 
 Felelős: Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
     Csuhány Béla képviselő 

 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen Horváth Tamás pedagógus tett 
egy felajánlást arra vonatkozólag, hogy elvállalja a labdarúgó csapat edzőjének 
szerepét. Kérdezi, hogy a felajánlása még továbbra is fenn áll-e? 
 
Horváth Tamás pedagógus:  
A felajánlása abban az esetben fenn áll, ha a Sport Egyesület tovább működik és a 
labdarúgó csapat megmarad.  
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VI. Napirend 
Együttműködési megállapodás az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület között 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az együttműködési 
megállapodást az önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
között és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az együttműködési megállapodást az önkormányzat és a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület között és az alábbi módosításokkal 
javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak: 

- a megállapodás 1 oldal I. pontjának 3. bekezdésében található profi sport 
helyett versenysport legyen a szövegben 

- a versenyekre történő utazás költségeit az önkormányzat fedezze 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A megállapodás főként azért került a képviselő-testület elé, mert az önkormányzat 
már nem tudja fedezni az utazási költséget és a GAMESZ költségvetésében sem 
szerepel. Ha a képviselő-testület fedezet jelöl meg az utazás költségeire, akkor a 
megállapodást lehet módosítani. 
 
Soós István igazgatási előadó:  
A GAMESZ jelzése alapján a megállapodás 1 oldal 2. pontjának 3. bekezdése 
egészüljön ki az alábbiak szerint: 

- a tulajdonát képező sportlétesítményeket szakszerű használatra, 
működtetésre átadja a Khe. részére: teke csarnok, sporttelep 

 
Barta Péter képviselő: 
A képviselő-testület egy korábbi ülésen döntött arról, hogy az önkormányzat 
intézményei a gépjárműveket úgy vehetik igénybe, ha az üzemanyagot megtérítik. 
Javasolja, hogy ez a határozat terjedjen ki a Sport Egyesületre is.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A határozatot lehet módosítani, de ő korábban írásban közölte a GAMESZ vezető 
felé, hogy minden gépjárművet le kell állítani takarékossági szempontból. Így ebben 
az ügyben ellentmondás alakul ki. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő javasolja a határozat módosítást és meg kell keresni az utazási költség fedezetét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ költségvetésében nincs megtervezve a Sport Egyesület üzemanyag 
költsége. Kérdezi, hogy eddig milyen összegű költség merült fel? 
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
2011. első 4 hónapjában túlórára 250 ezer Ft + járulék költség volt. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Az összeg éves szinten 1 millió Ft.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Véleménye szerint, ha a Sport Egyesület kedvezménybe részesül, akkor a többi civil 
szervezet is igényelhetné. Javasolja, hogy az Egyesület gazdálkodja ki az 
üzemanyag költséget.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztés szerint a 
megállapodás tervezetet és a későbbiekben döntsön a további felmerülő 
költségekről. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a júliusi testületi ülésen a megállapodás felülvizsgálata kerüljön 
napirendre.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodásról a fenti 
módosítás és kiegészítés szerint  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

94/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta és 
elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport KHE 
közötti együttműködési megállapodás tervezetet a fenti módosításokkal és a 
további felmerülő költségeket ( gépjármű használat költségtérítése ) a 
következő képviselő-testületi ülésen újratárgyalják.    
        

Határidő: 2011. július 30. 
       Felelős: polgármester 

 
 
VII. Napirend 
Közmunkaprogram keretében történő közfoglalkoztatás 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a közmunkaprogram keretében 
történő közfoglalkoztatást és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a közmunkaprogram keretében történő közfoglalkoztatást és 
elmondja, hogy 2011. július 1-jétől nem lesz közfoglalkoztatott munkavállaló. 
Véleménye szerint felül kell vizsgálni a közterületek fenntartásának feladatait és 
szükség szerint át kell szervezni. Úgy gondolja, hogy szükség van egy ütemterv 
elkészítésére, rendeletek figyelembe vételével. A képviselő-testület tagjainak 
elfogadásra javasolja a bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy azok a közfoglalkoztatottak akiknek 
még a határozott szerződése tart azok maradhatnak, de új szerződés kötésére már 
nincs lehetőség. Átszervezésre van szükség, mely szerint egy közterület fenntartó 
csoportot kell létrehozni a GAMESZ alkalmazottaiból, és felül kell vizsgálni a fűnyírási 
területeket. Véleménye szerint ez a csoport hatékonyabb munkát fog végezni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

95/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata a közterületek takarításának, tisztán 
tartásnak, fenntartásának helyzetét a GAMESZ tájékoztatása alapján 
áttekintette. 
A Munkaerő-piaci Alap „közfoglalkoztatási kiadásai” elnevezésű előirányzat 
átszervezése miatt javasolja a GAMESZ részére a település egészére 
kiterjedően az eddigi gyakorlat szerinti feladat ellátás felülvizsgálatát, szükség 
szerint átszervezését, a feladat ellátásra vonatkozóan fenntartási, 
üzemeltetési ütemterv elkészítését, a 9/2004. (III.30.), valamint a 24/2008. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletek figyelembe vételével.  
A képviselő-testület felhívja a GAMESZ vezetésének figyelmét, hogy a feladat 
ellátásban bekövetkezett változásokról, illetve az ütemtervben és 
önkormányzati rendeletekben foglaltakról a lakosságot közvetlenül 
tájékoztassa.  

 

        Határidő: 2011. július 31. 
        Felelős: GAMESZ vezető  
 
VIII. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját és elmondja, 
hogy 2011. szeptemberében fog dönteni a kormány a közigazgatásról szóló 
törvényjavaslatokról. A tervezet szerint a kistérségek megmaradnak, de járási 
hivatalok lesznek és a 2000 fő lakosságszám alatti települések Polgármesteri 
hivatalai megszűnnek. Egyre több kis település körjegyzőségbe szeretne kerülni, 
hogy a hivatalok megmaradjanak.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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96/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 
        Határidő: 2011. június 27. 
        Felelős: polgármester  
 
 
IX. Napirend 
Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-
tervezetet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezetet és 
az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak  
 
5.§ c.)  
a képviselő-testület által rendezett valamennyi városi ünnepségre meg kell hívni, 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint nem a képviselő-testület rendez ünnepséget, hanem az 
önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról. 
 
1. javaslat  
5. § c.) 
az önkormányzat által rendezett valamennyi városi ünnepségre meg kell hívni,  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
feni módosítást.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló rendelet-tervezetről a módosítás szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
15/2011. (VI.28.) önkormányzati rendeletet a díszpolgári cím adományozásáról  
(1. melléklet)  
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X. Napirend 
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 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 képviselők tiszteletdíjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és az 1. változatot javasolja elfogadásra a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról a bizottság javaslata 
szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 16/2011. (VI.28.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
 
XI. Napirend 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
17/2011. (VI.28.) önkormányzati rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  
(3. melléklet) 
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XII. Napirend 
Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az anyakönyvi események 
lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
18/2011.(VI.28.) önkormányzati rendeletet az anyakönyvi események 
lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  
(4. melléklet) 
 
 
XIII. Napirend 
Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város 
Településrendezési Tervének módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a módosítással, hogy az 
ügy további folytatásához főépítész alkalmazása, vagy megbízása szükséges. Több 
fordulóban kell megtárgyalni a módosításokat az elmúlt év informális ülésein 
elhangzott javaslatokat figyelembe véve.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint a Településrendezési Terv előkészítése, elkészítése és annak 
módosításai főépítészi feladat. A tervet 10 évente felül kell vizsgálni, de lehet előbb is 
ha az az önkormányzat előnyére válik. A 2011. évi költségvetésben erre a feladatra 1 
millió Ft lett elkülönítve. Véleménye szerint nem szükséges főállású főépítész 
alkalmazása, lehet megbízási díjjal több településsel összefogva. Javasolja, hogy az 
előterjesztést a képviselő-testület tájékoztatóként kezelje.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy két fordulóban kellene a képviselő-testületnek megtárgyalnia a 
helyi adottságokhoz igazodó módosítási javaslatokat és a harmadik fordulóban 



 18 

kellene a főépítésznek részt venni az ülésen, aki szakmailag alátámasztaná a 
javaslatokat.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Településrendezési Tervének módosításáról a fenti javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

97/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bélapátfalva Város Településrendezési Tervének módosítását két fordulóban 
fogja továbbtárgyalni. Az első fordulóban a helyi adottságokhoz igazodó 
módosítási javaslatok kerülnek kigyűjtésre, míg a második fordulóban a 
kigyűjtött javaslatok alapján a megbízott főépítész előkészíti és szakmailag 
alátámasztja a javaslatokat. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester  

XIV. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítások   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosításokat és elmondja, hogy az Orvosi Ügyelet, illetve 
a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja feladat átadásáról szól.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatok alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

98/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
Az I. fejezet Általános rendelkezés címszó alatt az 13./ b) Egészségügyi 
feladatellátás alcím 1. pontja helyébe az alábbi lép:  

 
„1. Orvosi Ügyelet: 
 
Feladatot végzi: Bélapátfalvai Orvosi Ügyeleti Társulás. 
Tagok: Bélapátfalva, Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Egercsehi, Mikófalva, 

Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Szúcs.” 
 

Határidő: 2011. augusztus 31. 
   Felelős: polgármester 
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99/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az I. fejezet Általános rendelkezés címszó alatt az 13./ a.) Szociális és 

gyermekjóléti ágazat alcím 2. és 3. pontjai helyébe az alábbi lép:  
 

„2. Időskorúak nappali intézményi ellátása 
 

Feladatot végzi: Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Intézmény, a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ. 

Tagok: Bélapátfalva, Balaton, Bátor, Bekölce, Bükkszentmárton, Egerbocs, 
Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, 
Szúcs 

 
3.  Szociális étkeztetés 
 
Feladatot végzi: Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Intézmény, a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ. 

Tagok: Bélapátfalva, Balaton, Bátor, Bekölce, Bükkszentmárton, Egerbocs, 
Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, 
Szúcs” 

 
2.) A IV. fejezet a Társulás tagsági viszonyai, szervezete fejezetcím alatt a 

Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alcím 2.) 
pontja kiegészül az alábbival: 

 
„ - szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása” 
 

3.) A IV. fejezet a Társulás tagsági viszonyai, szervezete fejezetcím alatt a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alcím 3.) 
pontja kiegészül az alábbiakkal: 
„d.) Szociális étkeztetés keretében: 
     Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 e.) Idősek nappali ellátása keretében: 
- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

- meleg élelmet biztosít, 

- szabadidős programokat szervez, 

- segít az egészségügyi alapellátáshoz-, szakellátásokhoz való hozzájutásban 

- segít a hivatalos ügyek intézésében, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadást nyújt.” 

Határidő: 2011. augusztus 31. 
   Felelős: polgármester 
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XV. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

100/2011. (VI.27.) 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:  
A 16.3. pont az alábbiak szerint módosul: 
16.3 Tagintézmény vezetők  

A tagintézmények vezetőit az intézményvezető bízza meg határozott 
időre Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármesterének 
egyetértésével. A munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja 

 
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. június 28. napján 
lép hatályba. 

 
        Határidő: 2011. június 28. 
        Felelős: polgármester 
 
 
XVI. Napirend 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását, mellyel a szakfeladat kiegészül a járóbeteg 
szakellátással. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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101/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
 
1. Az 5. pont kiegészül az alábbi 5.4. ponttal: 
 „5.4. 2011. július 1-jétől: 

Szakfeladat száma, neve 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. július 1-jén lép hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 15 
napon belül kell elkészíteni. 
 

Határidő: 2011. július 1. 
Felelős: polgármester 

 
XVII. Napirend 
Általános Iskola eszközbeszerzési pályázata  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az általános Iskola eszközbeszerzési 
pályázatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az általános Iskola eszközbeszerzési pályázatát és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a módosítással, hogy egri székhelyű 
cégektől érkezzenek be árajánlatok. A bizottság tudomására jutott, hogy a 
pályázathoz az iskolának rendszergazda alkalmazására van szükség 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A rendszergazda alkalmazása költségvetés módosítása nélkül megoldható, iskolai 
átszervezéssel, így a pályázat összege lehívható. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az önkormányzat a pályázatot 2007. évben nyújtotta be és elmondja, hogy a 4 évvel 
ezelőtti árak szerint figyelni kell, arra hogy ne elavult számítógépek kerüljenek 
kiszállításra.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az árak 4 év óta csökkentek, így jó minőségű gépek szerezhetők be. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a Zosker Computer Kft. Eger, Kertész u. 101. sz. alatti cégtől is 
kérjen az önkormányzat árajánlatot.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az általános Iskola 
eszközbeszerzési pályázatáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító 
javaslata, valamint a fenti javaslat szerint.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

102/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az „IKT 
eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért a bélapátfalvai Általános 
Iskolában” című, TIOP-1.1.1/07/2010-0283 azonosító számú pályázat 
eszközbeszerzéséhez árajánlatot kér az alábbi cégektől:  
 
1. Aloha Informatika – Compuda 

Számítástechnikai Szaküzlet 
(Eger) 

1117 Budapest Irinyi János u. 30. 

2. COVEX Ams Kft. 3300 Eger Maklári út 100. 
3. Fábex Számítástechnikai Üzlet 

és Szerviz 
3300 Eger II. Rákóczi Ferenc út 21. 

4. TPC Kft. 3300 Eger Csiky Sándor út 48-50. 
5. Vanitron Computer Kft. 3300 Eger Cifrakapu út 162. 
6. Zosker Computer Kft. 3300 Eger Kertész út 101. 
   
        Határidő: 2011. augusztus 31. 
        Felelős: polgármester 
XVIII. Napirend 
Tűzoltó laktanya felújítási pályázata  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tűzoltó laktanya felújítási pályázatáról 
szóló tájékoztatót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a tűzoltó laktanya felújítási pályázatáról szóló tájékoztatót és 
tudomásul veszi azt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Horváth László kormánymegbízottól 
írásban kért segítséget, amire még nem kapott választ.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tudomásul 
vette a tűzoltó laktanya felújítási pályázatáról szóló tájékoztatót. 
 
 
XIX. Napirend 
Szociális földprogram  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az önkormányzat korábbi döntése alapján részt kíván venni a 
szociális földprogramban, de a Heves Megyei Területi Iroda tájékoztatása alapján 
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Bélapátfalván nincs olyan hasznosítatlan földrészlet a Magyar Állam tulajdonában, 
melyet ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adhatnának.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

103/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a 63/2011. (IV. 26.) számú határozatát visszavonja.  

 
Határidő: 2011. június 30. 

   Felelős: címzetes főjegyző 
XX. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekosztása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
telekosztását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. Elmondja, hogy a 1001/19 hrsz-ú területen 7 vízvételi lehetőség van és 
szeretné, ha a terület négy külön részre osztódna. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekosztását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, de a piactér, vásártér 
kialakításának lehetőségéről később tárgyaljon a képviselő-testület.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a következő ülésekre az ingatlanokkal kapcsolatos 
előterjesztésekhez térkép, illetve helyszínrajz legyen mellékelve.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az előterjesztés piactérről, vásártérről szóló bekezdése egy tájékoztató a képviselő-
testület tagjainak, de erről döntést kell hozni, ugyanis a búcsú, illetve vásár 
megtartásakor problémát fog jelenteni, ha nem a kormányrendelet szerint jár el az 
önkormányzat. Ötleteket vár a képviselő-testület tagjaitól.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan telekosztásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

104/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
elfogadja a Bélapátfalva, 1001/19 hrsz-ú ingatlan (régi cementgyár 
területének) telekosztását, mely –az előterjesztés alapján- tartalmazza a 
terület négy részre osztását.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi geodéziai 
munka elvégzésére az Atlasz Földmérő Kft.– vel kössön szerződést. 

 
                                                                                               Határidő: 2011. július 31. 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 

XXI. Napirend 
Bélapátfalva 1430/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1430/1 hrsz-ú ingatlan 
átminősítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1430/1 hrsz-ú ingatlan átminősítését, amit nem 
javasol, hanem a kérelmezőnek adja bérbe a területet az önkormányzat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a GAMESZ vezetőt, hogy a következő testületi ülésre bérleti szerződés-tervezet 
készüljön közterület használati díj beszedésére.  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Kérdezi, hogy vendéglátó egység előtti közterület használati díjjal számoljon? 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A kérelmező a 1453 hrsz-ú ingatlan előtti területen parkolót szeretne kialakítani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület korábbi határozata szerint a kérelmezőnek 5 évre szóló 
térítésmentes használatra adta át a területet, de ezt az ügyfél nem fogadta el. 
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy 10 éves időtartamra elfogadta volna? 
Véleménye szerint, ha megfelelő parkolót alakít ki, akkor javasolja a terület 
térítésmentes használatba adását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkoztassa a kérelmezőt a közterület 
használatba vételéről és tájékoztatni kell a díjakról.   
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
Kérdezi, hogy az ingatlan átminősítésének költségeit ki fedezni? 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Bélapátfalva 1430/1 hrsz. önkormányzati tulajdonú út, de már nem létezik, mivel a 
többi telektulajdonosok beépítették. Kérdezi, hogy a közterületen kerítés építése 
engedély köteles? 
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elutasította az ingatlan átminősítését, így 
javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkoztassa a kérelmezőt a terület használatba 
vételéről.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

105/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva 1430/1 
hrsz-ú ingatlan átminősítését nem fogadja el, és kéri, hogy a kérelmező 
Fónagy Tamás nyilatkozzon a terület használatba vételi feltételeiről. 

 
        Határidő: 2011. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 
XXII. Napirend 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása  
 
 Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést és elmondja, hogy elkezdődött a szeméttelep rekultivációjának 
előkészítése. 
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy Bánréve, Boldva és Borsodszirák települések csatlakozásával 
csökkenni fog a pályázati összeg?    
 
Fehér Lászlóné címzetes:  
Nem, tudomása szerint csak önkormányzati tulajdonú szeméttelepet lehet 
rekultiválni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a szeméttelep melletti területet - ahol szintén sok szemét van lerakva - 
be lehet vonni a rekultivációba? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint ahol szemét van az mind önkormányzati tulajdonú terület.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

106/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések a Sajó-Bódva Völgye 
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és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs 
projektjéhez való csatlakozási szándékukat. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: polgármester 

 
107/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításra került a 2009. 
évi CIX. törvény 22. §-a által módosított a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján. 

 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

 

XXIII. Napirend 
Bölcsőde közbeszerzési eljárás döntése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bölcsőde közbeszerzési eljárás 
döntését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bölcsőde közbeszerzési eljárás döntését és a tájékoztató 
szerint javasolja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új eljárás indítását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a lehetséges bölcsődés gyermeklétszámokat a 
kistérségben, melyből kiderül, hogy 1 csoport beindítható, illetve a következő évben a 
másik is. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a bölcsőde 
működésének a jövő évi finanszírozásáról nem tudtak felvilágosítást adni, ugyanis 
tervezetben szerepel, hogy a nem kötelezően ellátandó feladatokra nem kap az 
önkormányzat normatív támogatást.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a pályázat szerint meddig kötelező működtetni a bölcsődét?  
Véleménye szerint, ha nem alakítja ki az önkormányzat a bölcsődét, akkor az 
ingatlan folyamatosan romlani fog.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
5 évig. Úgy gondolja, hogyha a gyermek már a bölcsődét Bélapátfalván kezdi, akkor 
esély van arra, hogy az óvodát, illetve az iskolát is itt végzi el.   
 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogyha a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltak szerint jár el az 
önkormányzat és eredményes lesz a közbeszerzés, akkor már nem lehet 
visszalépni? 
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Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület bontsa két részre a bölcsőde kialakításának 
lehetőségéről szóló döntést. Szükség van bölcsődére? Milyen formában lehet 
megvalósítani? Tudomása szerint a településen sokan várják, hogy beinduljon a 
bölcsőde. Javasolja, hogyha az állami támogatást nem kapja meg az önkormányzat 
a bölcsődei szolgáltatásokért térítési díjat kell szedni. Támogatja a bölcsőde 
kialakítását és a közbeszerzési eljárás lefolytatást.   
 

Barta Péter képviselő:  
Egyet ért Vizy Pál képviselővel. 
 

Csuhány Béla képviselő:  
A pályázat szerint a 2. bölcsődei csoportot mikor kell beindítani?  
A bölcsőde éves költségvetése mekkora összegű? 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Két és fél év múlva kötelező beindítani a 2. csoportot és kb. 7 millió Ft az éves 
működési költség. Az önkormányzat nagyon rossz anyagi helyzetben van és nem 
lehet térítési díjat szedni a bölcsődei szolgáltatásokért, de alapítványt létre lehet 
hozni és adományokat gyűjteni.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ha az állami támogatást megkapja az önkormányzat, akkor is évente 2-3 millió Ft-ot 
hozzá kell tenni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bölcsőde közbeszerzési 
eljárásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

108/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és 
kistérségében" című beruházás közbeszerzési eljárása eredménytelen a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja alapján, 
tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet az ÉMOP-4.2.1./B-2f-
2010-0002. azonosító számú Támogatási Szerződés alapján nettó 33 179 360 Ft. 
Bélapátfalva Város Önkormányzata az ajánlati árak ismeretében többletforrást a 
beruházáshoz nem tud biztosítani, mivel a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő által ajánlott árra ajánlatkérőnek nincs elegendő pénzügyi 
fedezete. 

 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
109/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és 
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kistérségében” című projekt építési beruházás közbeszerzése során a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése 
alapján közvetlen ajánlattételi felhívással induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást alkalmaz.  

         
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás 
elkészíttetésére, és a vállalkozásoknak történő megküldésére, az eljárás 
során a Bíráló Bizottság összehívására. 
 

        Határidő: 2011. július 31. 
        Felelős: polgármester  
 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:   
A bizottság javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Korinthos 2000 Építőipari 
Kft., a Komopex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Vitó Építőanyag-kereskedelmi, 
Fuvarozó és Szállítmányozási Kft. részére küldjön az önkormányzat ajánlattételi 
felhívást a „Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” 
című közbeszerzési eljáráshoz.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a Vitó Kft. rendelkezik referenciával? 
 
Simonka Petra pályázati referens:  
Az ajánlattételi felhívás szerint be kell nyújtani a referenciákról igazolást.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata szerint az ajánlattételi felhívás megküldéséről. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

110/2011. (VI.27.) 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 az írásbeli ajánlattételi 
felhívást az alábbi építési vállalkozásoknak küldi meg: 
Komopex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -   2141 Csömör Ó-hegy u. 1. 
Korinthos 2000 Építőipari Kft. –     3300 Eger Deák Ferenc út 68. 
Vito Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Kft. –  

3346 Bélapátfalva Május 1. út 81 
 

        Határidő: 2011. július 31. 
        Felelős: polgármester  
 

XXIV. Napirend 
Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti ingatlan megvásárlási ügye  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti 
ingatlan megvásárlását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. alatti ingatlan megvásárlását 
és nem javasolja 7 millió Ft-os vételáron az ingatlan megvásárlást. Az önkormányzat 
számára nem az épület, hanem a telek az érték és az ingatlan árát ahhoz kívánja 
kötni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, IV. Béla u. 39. sz. 
alatti ingatlan megvásárlásáról a bizottság javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

111/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 39. sz. - 115 hrsz-ú - ingatlant 7 millió Ft-os vételáron 
nem kívánja megvásárolni. 
A képviselő-testület az ingatlan árát a településen szokásos telekárhoz kívánja 
kötni. 

                                                                                               Határidő: 2011. július 31. 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 
XXV. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési ügye  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését és 620 ezer 
Ft irányáron, illetve 500 ezer Ft minimáláron javasolja a képviselő-testület tagjainak 
az ingatlan eladását.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ő javasolja az ingatlan-vagyonkataszter szerinti értéken történő értékesítést. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Móricz Zsigmond úton 1000 m2 területű ingatlant 400 ezer Ft-ért lehet 
megvásárolni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja az ingatlan 370 ezer Ft-ért történő értékesítését.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő a 400 ezer Ft összegért történő értékesítést javasolja.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslat szerint.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

112/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Dallos Attila, Bélapátfalva, Május 1. út 49. sz. lakos részére a Bélapátfalva, 
Május 1 út 24.- 725 hrsz-ú - önkormányzati tulajdonú ingatlant 400 ezer Ft 
összegért értékesíti. 
Az építési telekre építeni, csak az építésügyi előírások betartásával lehet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

 

                                                                                               Határidő: 2011. július 31. 
                                                                                               Felelős: polgármester  
XXVI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása a háziorvosi ügyelet vállalkozásba történő adására kiírt közbeszerzési 
eljárása eredménytelenül zárult le, ezért az ügyeletet ellátó orvosok óradíj emelést 
kérnek, ami éves szinten 200 ezer Ft emelést jelent.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

113/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
2011. július 1-jétől a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás által javasolt központi 
ügyeleti ellátásra vonatkozó alábbi óradíjakat: 
 Ó r a d í j  
 F t / ó r a  
 Naponta  Fizetett ünnepnap 
 (hétfőtől-vasárnapig) 

Vállalkozó orvosok óradíja 1800,- 3000,- 
Asszisztensek óradíja 900,- 1500,- 

 
Közalkalmazott orvosok óradíja 1420,- 2360,- 

Asszisztensek óradíja 710,- 1180,- 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ferencz Pétert, 
a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Elnökét, hogy tegyen lépéseket az 
ügyben, hogy a központi ügyelet gépkocsivezető munkavállalóit - vállalkozó 
közbeiktatásával - közfoglalkoztatottként lehessen alkalmazni. 

 
Határidő: 2011. július 1.,  

2011. szeptember 30. 
          Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Horoghné Dr. Németh Katalin 
Bekölce Község polgármestere írásban jelezte a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – 
Mónosbél körjegyzőséghez való csatlakozási szándékát. A szándéknyilatkozat nem 
tartalmaz társulási megállapodás-tervezetet, illetve a számszaki adatokat. 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta Bekölce Község csatlakozási szándékát a 
körjegyzőséghez és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Bekölce Község csatlakozási szándékát a körjegyzőséghez és 
javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a döntését halassza el, mivel a társulási 
megállapodás feltételeiről érdemi információval nem rendelkezik. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a csatlakozási szándékról az 
Ügyrendi Bizottság javaslata alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

114/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bekölce 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének kérését a körjegyzőséghez való 
csatlakozásról, döntését azonban elhalasztja, mivel a társulási megállapodás 
feltételeiről érdemi információval nem rendelkezik.  

 
        Határidő: 2011. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közoktatásról szóló törvény szerint 
iskola igazgatóhelyettes foglalkoztatása nem kötelező, így a munkakör 
megszüntetését javasolja, amellyel csökkenthető az intézmény működési költsége. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

115/2011. (VI.27.) 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 16.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
       16.2. Intézményegység-vezető  

Az Óvoda intézményegység-vezető kinevezése Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával történik. 
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Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. augusztus 1. napján 
lép hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 
15 napon belül kell elkészíteni.  

 

        Határidő: 2011. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti szerződés felmondásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a bérleti szerződések felmondásának felülvizsgálatát és 
javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a bérlők a bérleti díj tartozásokat 6 havi 
egyenlő részletben törlesszék az esedékes bérleti díj megfizetése mellett. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület 2011. szeptember 30-ig vizsgálja felül a tartozások 
megfizetését.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A IV. Béla u. 37. sz. alatti helyiség bérlőjének díj tartozása mellett lakbér hátraléka is 
van a GAMESZ felé. Javasolja, hogy az önkormányzat ajánlja fel az 1 szobás 
lakótelepi lakást a IV. Béla u. 37. sz. alatti lakás helyett, mivel annak olcsóbb a lakbér 
költsége. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződések 
felmondásának felülvizsgálatáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata 
szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

116/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj tartozásokat a 
bérlők 6 havi egyenlő részletben törlesszék a bérbeadó, Bélapátfalva 
GAMESZ felé, a tárgyhavi esedékes bérleti díj megfizetése mellett. 2011. 
Szeptember 30-án a befizetések, illetve a be nem fizetések meglétéről a 
GAMESZ igazgató írásbeli előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 
        

Határidő: 2011. június 30. 
      2011. szeptember 30. 

       Felelős: GAMESZ vezető  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a GAMESZ, illetve a Bélapátfalvai 
Sport Közhasznú Egyesület közötti bérleti szerződés az együttműködési 
megállapodás szerint készült el.  
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Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint egy korábbi testületi ülésen arról volt szó, hogy a GAMESZ, vagy 
az önkormányzat az egri tekéseknek adja bérbe a csarnokot.  
Véleménye szerint üzemeltetési szerződést kellene kötni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Úgy gondolja, hogy az együttműködési megállapodást úgy kellene módosítani, hogy 
ne kelljen bérleti szerződést kötni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Tudomása szerint szükséges a bérleti szerződés, de nem csak a tekecsarnokra, 
hanem a sporttelepre is.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület elé olyan szerződés kerüljön, amely jogilag 
megfelelő és elfogadható.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a bérleti szerződés kerüljön le a napirendről és további egyeztetések 
után tárgyalja újra a képviselő-testület. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződés napirendről 
történő levételéről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta, 
hogy a bérleti szerződés lekerüljön a napirendről. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal építésügyi 
hatóságáról 1 fő ügyintéző közös megegyezéssel kérte köztisztviselői 
jogviszonyának megszüntetését. A törvény szerint ezt a feladatot 2 fő teljes 
munkaidős köztisztviselő alkalmazásával kell ellátni. Döntést kell hozni arról, hogy az 
önkormányzat meghirdesse-e az üres álláshelyet, vagy szüntesse meg Bélapátfalván 
az építésügyi hatóságot. Elmondja, hogy a feladatellátás kihasználatlan, kevés az 
ügyiratszám. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint olyan magán tervező jelentkezhet az állásra, aki kevés munkával 
rendelkezik.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Nem javasolja az építésügyi hatóság megszüntetését, javasolja az álláshely 
meghirdetését.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az építésügyi hatósági ügyintézői 
állás meghirdetéséről.    
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

117/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva továbbra is építésügyi körzetközpont legyen és 
kerüljön meghirdetésre az építésügyi hatósági ügyintézői állás. 

 
Határidő: 2011. július 15. 

   Felelős: címzetes főjegyző 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A képviselő-testület 2011. évre 3 fő létszámcsökkentést tervezett, melynek 
költségeire támogatást kíván igényelni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatás igényléséről a 
határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

118/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet 4.§.(1) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményeinek a 2011. évi létszámváltozását 
az 1/2011. (II.15.) rendelet tartalmazza, mely szerint a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat székhely intézmény (a Bélapátfalvai Általános 
Iskola) létszáma 2011. március 1-jétől 2 fő pedagógus álláshely, 1 fő technikai 
álláshely kerül megszüntetésre.  
Így az alábbiak szerint alakulnak a létszámok 2011. évben Bélapátfalva Város 
Önkormányzatnál: 

fő 
 Létszámcsökkentés 

előtt 
Létszámcsökkentés 

után 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 

61 58 

GAMESZ 22 22 
Művelődési Ház és Könyvtár 4 4 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 5 5 
Egészségügyi intézmények 9 9 
Polgármesteri Hivatal 31 31 
Önkormányzati szintű létszám 132 129 
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A létszámcsökkentéssel érintett 3 fő álláshelyből 1 fő álláshely ténylegesen 
megszüntetésre kerül 2011.06.30-án a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a Bélapátfalvai Általános 
Iskolánál) technikai álláshelyen. Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos 
megszüntető okirat dátuma: 2011. április 01. 
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együttjáró létszámcsökkentésről. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat fenntartói körén belül – helyi önkormányzat 
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 

Határidő: 2011. szeptember 27. 
Felelős: Polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Gyámhivatal feladatait jelenleg 2 fő köztisztviselővel látja el, de 1 fő 
már jelezte köztisztviselői jogviszonyának megszüntetését. A jogszabály szerint a 
Gyámhivatalnak 3 fő köztisztviselővel kellene ellátnia a feladatokat.   
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bölcsőde kivitelezőjével lehetne-e olyan szerződést kötni, melyben 
szerepelne a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület anyagi támogatása.  
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint a vállalkozók részt tudnak venni a Sport Egyesület 
támogatásában.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Csuhány Béla képviselő javaslata volt, hogy az Egyesület elnökségi tagjait le kell 
cserélni.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint Ferencz Dénes elnök átadná a posztját, de senki nem vállalja el. 
A volt mészüzem területén működő varroda a tűzoltó laktanya felújítása miatt kiszorul 
az épületből, és a vállalkozó nem kívánja más telephelyen működtetni a céget, új 
működési engedélyezési eljárást lefolytatni, így meg kívánja szüntetni a vállalkozást. 
Kérdezi, hogy az önkormányzat tud épületet biztosítani a vállalkozó részére? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Korábban a vállalkozó kérte, hogy másik épületet szeretnének, de ne az Ipari 
Parkban. Tudomása szerint a cég kevés munkával rendelkezik, így nem gazdaságos 
a vállalkozás tovább üzemeltetése és meg kívánja szüntetni.  
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A májusban meghirdetett új vállalkozás betelepülése az Ipari Parkba meg fog 
történni, ugyanis a jelentkezők közül a következő hónapban próbavarrással fogják 
kiválasztani az alkalmazottakat és úgy tudja, hogy a volt mészüzem területén 
működő varroda dolgozói is beadták jelentkezésüket.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Az elmúlt napokban a Szabadság úti lakótelepen a GAMESZ alkalmazottai kivágták 
a hintát. Írásbeli tájékoztatást kér arról, hogy hogyan történt, ki hibázott és ki fedezi 
az új hinta költségeit.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


