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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-
án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításához tervezők 

kiválasztása   
3. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve  
4. Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás  
5. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 

Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása    

6. A Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
kötendő megbízási szerződés 

7. Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme székhely 
használatra 

8. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

9. Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása   

10. A Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló szerződés 

11. Tájékoztató a fakivágásról 
12. Bölcsőde eszközbeszerzése 
13. Egyéb ügyek, indítványok 
  
 

Határozat száma Határozat tárgya 
Határozat 

határideje 

1/2012.(I.23.)  Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításához 
szükséges tervező a Régió Kft. kiválasztása   

2012. január 31. 

2/2012.(I.23.)  Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének 
megtárgyalása 2. fordulóban 

2012. február 03. 

3/2012.(I.23.)  Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás  

2012. január 31. 

4/2012.(I.23.)  Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása    

2012. február 29. 

5/2012.(I.23.)  A Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel kötendő megbízási szerződés 

2012. február 29. 

6/2012.(I.23.)  Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. székhely 
használata 

2012. január 23. 

7/2012.(I.23.)  Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása   

2012. január 23. 

8/2012.(I.23.)  A Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló 
szerződés 

2012. január 23 

9/2012.(I.23.)  Fakivágásról és fásításról szóló szabályozási terv készítése   2012. április 30. 
10/2012.(I.23.)  Bölcsőde eszközbeszerzése 2012. január 25. 
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11/2012.(I.23.)  Bérleti szerződés megkötése a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesülettel 

2012. március 10. 

12/2012.(I.23.)  Csatlakozás az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti 
Egyesülethez  

2012. február 29. 

13/2012.(I.23.)  Az OTP Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosítása 2012. február 15. 
14/2012.(I.23.)  Bélapátfalva, Gyár u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

vízvezetékrendszerének és fürdőszobájának karbantartása 
2012. június 30. 

15/2012.(I.23.)  Mozdony elhelyezése  2012. június 30. 
 
 

 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
1/2012.(I.24.)  Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2012. január 23. 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-
én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg: Barta Péter testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  

   Bognár Endre főépítész 
 Szabó Gabriella építésügyi előadó  

Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 2. 

napirendhez   
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető a 13. napirendhez 
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

  
      

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

Napirend 
 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításához tervezők 

kiválasztása   
3. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve  
4. Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás  
5. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 

Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása    

6. A Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
kötendő megbízási szerződés 

7. Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme székhely 
használatra 

8. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

9. Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása   

10. A Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló szerződés 

11. Tájékoztató a fakivágásról 
12. Bölcsőde eszközbeszerzése 
13. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tájékoztatóban továbbra is az ingatlanok értékesítése szerepel, melyekre vevő még 
nem jelentkezett. A többi határozat felelőse a GAMESZ vezető és írásban fog 
nyilatkozni arról, hogy azok  miért nem lettek végrehajtva. 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 7 fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 7, a testület továbbra is 
határozatképes.  
 
 
II. Napirend 
Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításához tervezők 
kiválasztása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város 
Településrendezési Eszközeinek módosításához szükséges tervezők kiválasztását 
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 Eszközeinek 
módosításához szükséges tervezők kiválasztását és a Régió Városépítészeti és 
Műemléki Tervező Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak.  
 
Bognár Endre főépítész: 
Egyet ért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, hogy a Régió Kft. készítse 
el a terveket. Ha a képviselő-testület is jóváhagyja a bizottság javaslatát, akkor kérni 
lehet a Régió Kft-től a szerződés tervezetet, de ő szeretné, ha még a szerződés 
megkötése (2012. február 10.) előtt készülne egy előterjesztés a rendezési terv 
módosításáról, amelyben a problémák felsorolásra kerülnének. Javasolja, hogy 2012. 
február 8-án a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülést tartson a Városfejlesztési 
munkacsoporttal és a tervezőkkel együtt, illetve ha szükséges a lakosság 
bevonásával.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A főépítész javaslatát azzal kívánja kiegészíteni, hogy a bizottsági ülésen a civil 
szervezetek vezetői is vegyenek részt.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Korábbi ülésen elhangzott a digitális térkép elkészítése. A Régió Kft. árajánlatában 
nem találta? 
 
Bognár Endre főépítész: 
A Régió Kft a digitális térképet, mint adatszolgáltatást kéri az önkormányzattól. Az 
előző ülésen döntött a képviselő-testület a térkép megrendeléséről a földhivataltól 
137 ezer Ft költségért. 
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Vizy Pál képviselő: 
Ha a rendezési terv módosítása megtörténik, akkor a Régió Kft. a módosított digitális 
térképet át fogja adni az önkormányzat részére? 
 
Bognár Endre főépítész: 
Igen, így az alaptérkép, illetve a módosított térkép is az önkormányzat tulajdona lesz.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Településrendezési Eszközeinek módosításához szükséges tervezők kiválasztásáról, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Régió Kft-ről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

1/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosítására érkezett 
ajánlatok közül a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. (3530 
Miskolc, Papszer u. 20.) 1. 000. 000.- + 27% Áfa – tervezési ajánlatát fogadja 
el és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 

 
                                                                                          Határidő: 2012. január 31. 
                                                                                          Felelős: polgármester  
 
III. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi 
munkatervét és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervét és 
javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a két fordulóban kerüljön elfogadásra. 
Az 1. fordulóban a szakmai programot elfogadásra javasolja, a 2. fordulóban a 
pénzügyi fedezetet kell biztosítani pályázati forrásokból, hogy a 2012. évi programok 
megvalósuljanak.  
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervét és a 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság fent elhangzott javaslatával egyet ért azzal 
a kiegészítéssel, hogy a civil szervezetek bevonására is szükség van a program 
véglegesítéséhez, és így elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bizottsági üléseken elhangzott, hogy a 2012. évi hosszú hétvégékre is kellene 
programokat szervezni, illetve a jelenlegi pályázati lehetőség beadási határideje 
2012. február 15, mely a pályázatíró cég szerint elkészíthető. A programot 
véglegesítő megbeszélésen szeretné, ha az általános iskola igazgatója is részt 
venne, hogy az áprilisban megrendezésre kerülő hagyományőrző húsvéton aktív 
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szerepet vállalhasson az iskola. Javasolja, hogy a program ne húsvét szombatján, 
hanem hétfőn kerüljön megrendezésre.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Tudomása szerint a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervét már 2011. 
decemberében kellett volna tárgyalni, hogy a 2012. március 3-i utazás kiállításon 
megjelenhessen. A határidők miért nincsenek betartva? 
A munkaterv nem minden hónapban van időrendi sorrendben megszerkesztve. A 
programokhoz megtervezett költségek mennyire valósak? (Pl: Berecz András 
mesemondó: 120 ezer Ft) 
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:  
A költségek meghatározása árajánlatok alapján készült. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A Magyar Nóta Gálaest megrendezésével egyet ért, de úgy gondolja, hogy egy 
estére 1 millió Ft felhasználását soknak tartja a mai gazdasági helyzetet tekintve, 
még akkor is, ha támogatásban részesül az önkormányzat. Nincs szükség a Duna tv. 
közvetítésre, hiszen ez ideáig még Bélapátfalvának nem hozott hasznot.  
A tó és környéke olyan turisztikai adottságokkal rendelkezik, ami nagyon kevés 
településnek adatik meg és javasolja, hogy több rendezvény helyszíneként legyen 
megjelölve még akkor is, ha több költséggel jár. 
A TV3 berendezései több tárgyi eszközökkel bővült és kérdezi, hogy mikor lesz olyan 
minőségű, mint amilyen korábban volt. Kérdezi, hogy mekkora összegű 
berendezések megvásárlására került sor?  
A programok között több nyári zenés rendezvény szerepel, melynek helyszíne a 
Gesztenyés udvara. Miért nem lehetne a régi Polgármesteri Hivatal, melynek egy 
kisebb mértékű rendbehozatalával jobb helyszínt lehetne kialakítani? (színpad, 
raktár, illemhely) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Vizy Pál képviselő úr által elhangzottak a részletekről szóltak és javasolja, hogy ezek 
az egyeztető tárgyaláson újból kerüljenek elő. A régi Polgármesteri Hivatal 
udvarának, illetve illemhelyének rendbehozatala milliós nagyságrendű kiadást 
jelentene.  A rendezvények helyszínének kiválasztására, még a későbbiekben is lesz 
lehetőség.  
Az elmúlt egy évben a Művelődési Ház és Könyvtár szakmai teljesítménye nem volt 
megfelelő. Jobb marketing tevékenységet kell folytatni, személyes megkeresést kell 
előtérbe helyezni, közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani, hogy a rendezvényeken 
minél többen vegyenek részt. Javasolja a 2 fordulós tárgyalást a civil szervezetekkel, 
valamint az oktatási intézmények vezetőivel, így olyan program ötleteket lehet 
kialakítani, ami nem jelent költséget. A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának a 
feladata, hogy minél több pályázati forrás kerüljön a programok megrendezésére, 
illetve minél magasabb szakmai szinten. A képviselő-testület feladata, hogy a 
programok megrendezéséhez biztosítson anyagi fedezetet. Ha ezeket a terveket 
nem tudja az intézmény teljesíteni, akkor a törvény szerinti kulturális feladatellátást 
intézményi fenntartás nélkül kell ellátni. A feladatok teljesítését az előző évhez 
képest sokkal következetesebben fogja számon kérni az igazgatótól, illetve a többi 
intézményvezetőtől is. Ha valamelyik intézmény nem működik hatékonyan, akkor 
annak megszüntetését fogja javasolni. 
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Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a munkatervvel kapcsolatos egyeztetésben résztvevők köre bővüljön 
az egyházközség képviselőjével, mivel az Apátság rendezvény helyszíne lehet. 
Tudomása szerint az NKA 2012. február elején fogja kiírni a program pályázati 
lehetőségeket. Az önkormányzat régen élt a miniszteri keret igénybevétel 
lehetőségével, mely szerint pályázati eljárás nélkül kérhet az intézmény vezetője a 
képviselő-testület egyet értésével a miniszter úrtól pénzügyi támogatást jó program 
ötletekre. Véleménye szerint az Egri Kulturális Központ rendezvénye is megjelenhet 
Bélapátfalván, mint másodhelyszínként. Javasolja, hogy az együttműködő partnerek 
között jelenjen meg az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti 
Egyesület, ha az önkormányzat turisztikai fejlődést szeretne, melynek egy részével a 
Művelődési Ház és Könyvtár foglalkozik. A pályázatok figyelését fontosnak tarja, 
illetve a 2012. évi programterv nyilvánosságra hozatalát és annak pontos 
megvalósítását. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Egyet ért az egyházközség képviselőjének az egyeztetésen való jelenlétével. Tovább 
kívánja bővíteni a résztvevők körét az egészségügy képviselőjével, hogy 
egészségnapot lehessen megrendezni, illetve különböző gyógyszergyártó cégek 
támogatását lehetne kérni a programok szervezéséhez. Az egészségnapot sport, 
illetve versenyprogramokkal lehetne kiegészíteni. A környező városok 
programkínálatához történő csatlakozást jónak tarja, hiszen korábban a szerb 
néptánc együttes így jelenhetett meg Bélapátfalván. A 2012. évi programtervben 
ilyen csatalakozási lehetőséget nem talált. Kérdezi, hogy a fent említett pályázati 
lehetőségek, milyen programokra vonatkoznak? Nagyszabású, akár két napos 
rendezvényre, vagy csak egyszerű programokra? Kérdezi, hogy a gyermeknap csak 
helyi lakosú gyerekeknek kerül megrendezésre, vagy a kistérségi gyerekeknek is? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint a korábbi egyeztetések alkalmával kistérségi gyermeknapi 
programról volt szó sportvetélkedővel egybekötve.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár rendelkezik marketing tervvel? A 
programkínálat eljut olyan helyekre, ahol nyilvánosságot kap a rendezvény, média, 
illetve internet területén? A nyilvánosságra hozatal fontos, hiszen a megvalósuló 
programokon részvevők számát sok esetben meghatározza. 
Csuhány Béla képviselő: 
A munkaterv tartalmaz sportprogramokat, ezt jónak tartja, illetve a testvérvárosi 
napok is szerepelnek. A képviselő-testület szakmai bővítést szeretne, de a 2012. évi 
költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni a fenti javaslatokhoz és a költségeket a 
tervnek megfelelően kell meghatározni.   
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:  
Az időrendi sorrend nem megfelelő szerkesztése tévedésből adódott, ugyanis 
nagyon sokat dolgozott rajta, illetve több változat készült a munkatervből. A 
költségevetés, illetve a keretösszegek betartására ügyel. Nem fordult elő olyan, hogy 
a tervezett költséget túlhaladta az intézmény. Csatlakozási rendezvényre is volt 
példa, hogy környező városban volt egy farsangi rendezvény és Bélapátfalvára is 
színvonalas előadást nyújtottak. A Magyar Nóta Gálaest további megrendezését jól 
meg kell gondolni, hiszen valóban magas a költsége. Véleménye szerint a tópart a 
legjobb közösségi helyszín, de az egyszeri kitelepülésnek magas költsége van. A 
TV3 berendezésének bővítése 1.260 ezer Ft költséget jelentett. Az egészségüggyel 
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a kapcsolattartás megkezdődött és a tavalyi évhez hasonlóan megrendezésre kerül 
az Egészségnap, illetve más egyéb rendezvény. Úgy gondolja, hogy minden 
pályázati lehetőséget ki kell használni, függetlenül az elnyerhető összeg mértékétől. 
Az intézmény nem rendelkezik marketing tervvel, de ez a feladat egy munkakört 
jelent és jelenleg az intézmény kevés humánerőforrással rendelkezik, fenn áll a 
kapcsolatrendszer a médiával, illetve az interneten keresztül is. A legfontosabbnak 
tartja elsősorban a megtervezett rendezvények lebonyolítását. Úgy gondolja, hogy a 
civil szervezetekkel való partneri kapcsolatnak kölcsönösen kellene működnie.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Lehet, hogy a marketing tevékenység ellátása egy munkakört jelent, de a környező 
településeken, ahol művelődési ház működik ott nincs főállású alkalmazott, és mégis 
működnek a kulturális és a szakmai programok. Az elmúlt évben a képviselő-testület 
által hozott határozatokat az intézményvezetők megszegték, és nem tartották be. Ő 
ezt a 2012. évben nem fogja elnézni és fegyelmit fog javasolni annak az 
intézményvezetőnek, aki nem tartja be a határozatban foglalt döntést és határidőt. 
Véleménye szerint a Művelődési Háznak kell, hogy legyen folyamatosan frissített 
protokoll, illetve egy média adatbázisa. Ha az intézmény nem rendelkezik marketing 
adatbázissal, akkor legkésőbb februárra a munkaterv tárgyalásának 2. fordulójára el 
kell készülnie. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A mai napra tervezett rendezvény a Magyar Kultúra napja minden korosztály 
számára megtekinthet, iskolával közös program, már meg is valósult. Kérdezi, hogy 
hogyan jelenhet meg úgy a tervben, hogy minden korosztály számára, hiszen aki 
dolgozik egy hétfő délelőtti programon nem tud részt venni? Véleménye szerint ez 
csak az általános iskolások részére szervezett program. A rendezvényeket hétvégére 
kell szervezni. Az augusztus 18-20-ra tervezett testvérvárosi napok nem megfelelő, 
ugyanis ez az időszak a turisztikai szempontból meghatározó. Javasolja az időpont 
változtatását a szezon elejére, vagy a végére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati kiírás szerint úgy lehetne a programot szervezni, hogy a testvérvárosi 
napok a tóparti napokra épüljön, és így színvonalasabb rendezvényt lehet 
megvalósítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint az lenne jó, ha jelenleg a 2013. évi programokról döntene a 
képviselő-testület és nem a 2012. éviről. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az intézményvezetők főnöksége a képviselő-testület, és a kritikákat meg kell 
fogalmazni, számon kell kérni, ami a vezetők feladata. Segíteni kell egymást, hogy jól 
működjön az önkormányzat, illetve az intézmény.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2012. évi munkatervéről az előterjesztés szerint, valamint a bizottságok 
javaslatai, illetve a fenti kiegészítések alapján.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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2/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője által elkészített 2012. évi 
munkatervének előterjesztését a bizottságok és a képviselő-testületi tagok 
javaslataival úgy fogadja el, hogy a 2. fordulóban való tárgyalásra a civil 
szervezetekkel, egészségügyi alkalmazottakkal, oktatási intézményekkel és a 
helyi egyház képviselőjével is egyeztetni szükséges.  

 
     Határidő: 2012. február 03. 
     Felelős: Nagy Gyöngyvér  

       Művelődési Ház és Könyvtár igazgató  
 
IV. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a törvényi változások miatt szükséges 
az együttműködési megállapodás módosítása, illetve a kisebbségi önkormányzat 
neve is megváltozott. Elmondja, hogy ma délelőtt a Bélapátfalva Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta első ülését, ahol elfogadásra került az 
együttműködési megállapodás.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy a korábban elfogadott együttműködési megállapodás felülvizsgálatát 
törvény szerint 2012. január 31-ig szükséges megtenni. A megállapodásban az 
önkormányzat neve módosult, valamint pénzügyi tartalmú változtatásokat kellett 
megfogalmazni. 
 
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  
Nem örül a változtatásoknak, mivel így is sok problémát kell megoldani. 
Rendezvényeket szeretnének szervezni, februárban bábszínházat, áprilisban 
romanapot szeretnének tartani. 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a fent említett programok nem szerepelnek a Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatervében? Javasolja, hogy az intézmény igazgatójával egyeztessen 
és ezek a programok is kerüljenek be a városi programtervbe.  
 
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  
Továbbra is kéri, hogy a Mártírok út felújításra kerüljön.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy az önkormányzat árajánlatot kért egy tervező irodától a Mártírok út, a 
Gyár út, valamint a Vörösmarty út felújítására. A képviselő-testület fog dönteni arról, 
hogy melyik utca tervezése, illetve pályáztatása fog megkezdődni. 
 
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  
A „vállós” út csúszik szóróanyaggal kellene ellátni.    
  
Ferencz Péter polgármester:  
Felhívja a GAMESZ vezető figyelmét, hogy a „vállós” út szóróanyaggal történő 
ellátását végezze el.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az együttműködési megállapodás 
megkötéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

3/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési 
Megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter 
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására  
(1. melléklet) 

 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági  
Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a 
kiegészítéssel, hogy a társult községek önkormányzatai az óvodavezető béréhez 
járuljanak hozzá.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság kiegészítésével együtt 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva - Bükkszentmárton 
- Mónosbél - Egerbocs Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

4/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs Közoktatási 
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Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodását az 
alábbiak szerint módosítja:  
A Társulási Megállapodás III. fejezet Az intézménnyel összefüggő feladatok, 
jogok és kötelezettségek cím 5.2 pont utolsó mondata hatályát veszti és az 
alábbiakkal egészül ki:: 
„Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél önkormányzatok megállapodnak 
abban, hogy a székhely óvoda kiadásához, központi irányítás közös 
költségeként a társult községek lakosságszáma alapján járulnak hozzá. A 
központi irányítás költsége az intézményegység-vezető személyi juttatásainak, 
munkaadókat terhelő járulékainak 100 %-át foglalja magában.” 
A megállapodás módosítása az utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi 
döntés meghozatala napján lép hatályba.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Bükkszentmárton és Mónosbél önkormányzatoknak a bélapátfalvai Óvoda 
hiányához még meg nem fizetett hozzájárulást nem kell megfizetni. 

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: polgármester 
 

VI. Napirend 
A Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
kötendő megbízási szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Heves megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződést és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződést és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábban a képviselő-testület arról döntött, hogy az önkormányzat státuszt hoz létre 
a pályázatok figyelése és megírására. Tudomása szerint az önkormányzat 
alkalmazott 1 főt a feladat ellátására. A képviselő-testület azóta nem kapott 
kimutatást arról, hogy mennyire volt ez a döntés hatékony. Kérdezi, hogy miért 
szükséges a Közhasznú Nonprofit Kft-val a megbízási szerződés megkötése? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A státusz projekt menedzseri feladatok ellátására lett létrehozva és több pályázatíró 
céggel állt kapcsolatban az önkormányzat. A Közhasznú Nonprofit Kft-vel azért 
javasolja a szerződés megkötését, hogy hatékonyabb legyen a pályázási rendszere 
az önkormányzatnak. Korábban a képviselő-testület tárgyalt arról, hogy a 
projektmenedzseri státusz feltöltésre kerülhet, de erre még nem volt lehetőség, 
véleménye szerint a 2012. évi költségvetés tárgyalásakor erről döntést lehet hozni. A 
projekt menedzser feladata a pályázatok elszámolása, pénzeszközök igénylése, 
illetve ehhez kapcsolódó adminisztráció. Véleménye szerint erre a feladatra építész 
végzettségű, építésügyi előadót kellene megbízni, mivel a pályázatok nagyrésze 
építési beruházáshoz kapcsolódik.   
 
 



 13 

Vizy Pál képviselő: 
A megbízási szerződésben fix pályázatírói alapdíj van meghatározva 290 ezer Ft + 
ÁFA összegben. Javasolja, hogy sávos pályázati értékhatár alapján kerüljön 
meghatározásra az alapdíj. Véleménye szerint 1 millió Ft összegű pályázati 
támogatás esetén, annak 30 %-át kell kifizetni pályázatírásra.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, hogy a Közhasznú Nonprofit Kft. alapszabályzatában van rögzítve az 
alapdíj meghatározása. Az 5 millió Ft támogatási összeg alatti pályázat megírása 
nem kerül pályázatíró céghez, azokat a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmény 
dolgozói készítik el. A megbízási szerződésben a 2012. évi költségvetési 
koncepcióban megfogalmazott beruházások szerepelnek, melyekre az önkormányzat 
pályázatot kíván benyújtani.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület összeghatárt határozzon meg az alapdíj 
megfizetésére.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ha a pályázati támogatás 5 millió Ft feletti, akkor kerüljön kifizetésre a pályázatírói 
alapdíj? 
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint a Közhasznú Nonprofit Kft. a megbízási szerződésben az alapdíj 
mértékét úgy határozta meg, hogy az hasznot nem tartalmaz. Ő nem tartja soknak az 
alapdíjat, a 3%-os sikerdíj egy nagyobb összegű pályázatnál lehet magas összeg.   
Barta Péter képviselő:  
Ő reméli, hogy a megbízási szerződés megkötése sikert fog hozni Bélapátfalvának.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ő a 3 %-os sikerdíjat nem tartja soknak, mert a piaci elven működő irodák többet 
kérnek. Javasolja, hogy a megbízási szerződésbe kerüljön bele, hogy 5 millió Ft 
feletti pályázatoknál alapdíj ne legyen meghatározva csak a sikerdíj.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy egyeztetés történjen a Közhasznú Nonprofit Kft-vel az alapdíj 
meghatározásáról.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A képviselő-testületnek dönteni kell a megbízási szerződésről, ugyanis 2012. február 
15-i beadási határidejű pályázati lehetőség van. Javasolja, hogy a megbízási 
szerződésbe kerüljön bele, hogy 5 millió Ft alatti pályázatoknál az alapdíj 50 %-át 
fizeti meg az önkormányzat.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyet ért a polgármester javaslatával, hogy 5 millió Ft alatti pályázatok esetében az 
alapdíj 50%-át fizeti az önkormányzat.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Heves megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződésről a fenti 
javaslat alapján. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

5/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Heves megyei területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
pályázatok figyelésére 2012. december 31-ig tartó időtartamra kötendő 
megbízási szerződést úgy fogadja el, hogy az 5 millió Ft alatti 
támogatástartalmú pályázatoknál a pályázat írói alapdíj a szerződés-
tervezetben szereplő 290.000,- forint + áfa összeg 50%-a. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy Heves 
megyei területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-nél 
kezdeményezze a Megbízási Szerződés-tervezet módosítását és a módosított 
tartalommal írja alá a szerződést. 

 

Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: polgármester 

 

VII. Napirend 
Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme székhely 
használatra 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. székhely használatról szóló kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait 
 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. székhely 
használatról szóló kérelmét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 

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

6/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (3300 
Eger, Széchenyi út 41., képviselője: Dr. Losonczy Kornél György háziorvos) a 
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 3. szám alatti ingatlant (Bélapátfalva 
Egészségház), mely az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, 
székhelyként használhassa. 

 
Határidő: 2012. január 23. 

        Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítását 
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  



 15 

Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az önkormányzat szociális célú tüzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás alapján a lakosság részére nyújtható átmeneti segély tüzifa 
formájában.   
 
Csűrös Zoltán Ügyrendi Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság kiegészítése 
alapján elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a törvényi változások alapján történő módosításokat.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az 
1/2012. (I.24.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága tárgyalta a Bélapátfalva Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

7/2012.(I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
A III. fejezet A Társulás részletes feladatai címszó alatt a Közoktatási feladatellátás 
alcím 2/a. pontja helyébe az alábbi lép:  

A logopédiai szakszolgáltatást Feladatellátási Megállapodás alapján a 
bélapátfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
közalkalmazott-, és megbízási szerződéssel dolgozó logopédusai biztosítják a 
Bélapátfalvai Kistérség területén. 

 

        Határidő: 2012. január 23. 
        Felelős: polgármester 
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X. Napirend 
A Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata, 
illetve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Központi Orvosi 
Ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Központi Orvosi Ügyeleti 
ellátásról szóló szerződést és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, illetve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló szerződést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a járások kihirdetésével változások 
várhatóak, ugyanis Szúcs és Egercsehi az egri járáshoz fog tartozni és ez érinteni 
fogja az Orvosi Ügyeleti Társulást. Az orvosi ügyeleti ellátás megoldódott, ugyanis 
több orvos vállalta az ügyeletet, de az új egészségügyi törvény tartalmaz olyan 
szabályokat, hogy a társulás nem fog tudni eleget tenni a pihenőidők betartásával 
kapcsolatban. Az ügyeleti gépjárművezetőket sem lehet közcélú foglalkoztatásban 
alkalmazni, csak főállású alkalmazottakkal, vagy megbízási szerződéssel.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

8/2012.(I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta: 

1. A Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
valamint   

2. A szerződést a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra. 
(3. melléklet) 

        Határidő: 2012. január 23. 
        Felelős: polgármester 
 
XI. Napirend 
Tájékoztató a fakivágásról 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy nincs egységes központi szabályozás a fák kivágására, csak 
kormányrendelet a közterületen lévő fák kivágásának és pótlásának szabályairól. 
Ennek értelmében az önkormányzati területen lévő fakivágást az illetékes jegyző 
engedélyezheti és annak pótlását el kell végezni. Kérelemmel csak a tulajdonos 
élhet, a fakivágásról szakvéleményt lehet kérni. A magáningatlanon lévő fák kivágása 
a helyi önkormányzat szerint szabályozható. Jelenleg két kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, de ezek a fák nagy méretűek, hogy azok kivágását szakemberrel 
és megfelelő pénzügyi fedezettel lehet elvégeztetni.  
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Ferencz Péter polgármester:  
A fakivágásból az elmúlt évben akadt az önkormányzatnak problémája, ugyanis egy 
utcán belül is eltértek a vélemények a fakivágásról. Korábbi ülésen elhangzott, 
hogyha az önkormányzathoz fakivágási kérelem érkezik, akkor az kerüljön a 
bizottság, vagy a képviselő-testület elé és hozzon döntést a civil szervezetek 
képviselői véleményének megismerésével. Tudomása szerint van olyan 
önkormányzat, hogy nem vág ki fákat és a hatóságra hárítja a döntést. Kéri a 
képviselő-testület javaslatát fakivágás ügyben.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Fásítási koncepció elkészítését javasolja szakemberek bevonásával. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A fakivágási problémák elsősorban a közterületeken lévő fákat érinti. Két évvel 
ezelőtt kivágott fák nem kerültek pótlásra és tart attól, hogy kiirtásra kerülnek a 
településen lévő fák. Javasolja, hogy kertészmérnökkel történjen egyeztetés a fák 
pótlásával, ültetésével kapcsolatban. A jegyző közterületre nem adhat ki fakivágási 
engedélyt, tehát kijelölést kell kérni, más település jegyzőjét kell felkérni az engedély 
megadására.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A település jegyzője abban az esetben járhat el a saját területén, ha a fa élet- vagy 
vagyonbiztonságot veszélyeztet és a tulajdonost a pótlásra kell kötelezni.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Azok a közterületen lévő fák, amelyek a lakosság egy részének kellemetlenséget 
okoznak azokat a fakivágási kérelmeket meg kell tárgyalni, szakemberekkel kell 
egyeztetni és a megfelelő pótlásról gondoskodni kell.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha az önkormányzat más település jegyzőjére hárítja a fakivágási kérelmet, azt a 
lakók nem fogják megérteni.  
 
Kary József alpolgármester: 
A közterület kezelője az önkormányzat és annak intézménye, jelen esetben a 
GAMESZ. Fakivágás két módon lehetséges: GAMESZ döntése alapján, illetve az 
intézményhez érkezett lakossági kérelem alapján. A fakivágásnak szakszerűnek, 
okszerűnek és jogszerűnek kell lennie és a pótlásról gondoskodni kell. 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott a tanácskozó teremből.  A létszám 
6 fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, az ülés továbbra is határozatképes.  
 

Csuhány Béla képviselő:  
A fákat ki lehet vágni szakértői vélemények alapján, de a pótlás fontosságáról is 
beszélni kell. Ha a településen a zöldterület fenntartásáról gondoskodó szervezet 
működik, akkor az igényeket fogadni kell, de a jegyzői hatáskör megmarad. A fáknak 
a karbantartásáról is gondoskodnia kell a GAMESZ-nak, de meg kell vizsgálni, hogy 
a feladat ellátásához az intézmény rendelkezik-e megfelelő személyzettel, tárgyi 
eszközökkel.  
 

Kary József alpolgármester:  
A pótlások tekintetében a kivágott fával egyenértékűnek kell lennie a pótlásnak, tehát 
1 fa kivágása esetében akár 10 fa pótlását kell elvégezni. Véleménye szerint a 2012. 
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évi költségvetésben a fakivágásra, illetve azok pótlására kiadási pénzösszeget kell 
tervezni és azokat alapfeladatnak kell tekinteni, mellyel szemben bevételt nem lehet 
tervezni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Időjárás okozta károk esetében a veszélyt jelentő fák kivágását engedélyezni kell. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a tájékoztató alapján a képviselő-testület alkosson rendeletet? 
Véleménye szerint nem szükséges, úgy is jegyzői hatáskörben van, de a civil 
szervezetek véleményét ki kell kérni a fakivágásról. Javasolja, hogy szabályozási terv 
készüljön a fakivágásról. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A temetőben is felmerül a fakivágás problémája, hiszen ott a síremlékekre veszélyes 
fák vannak. A temető fenntartása a GAMESZ feladata és az intézmény alkalmazottai 
végzik a fakivágásokat.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A temető nem közterület és nem önkormányzati tulajdon, nincs törvény szerint 
szabályozva, megtörténhet a fakivágás.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fakivágásról szóló szabályozási 
tervről a civil szervezetek véleményének kikérésével.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

9/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken lévő fák kivágására, 
fásítására a helyi civil szervezetek véleményét kikérve szabályozási terv 
készüljön.   

 
        Határidő: 2012. április 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
XII. Napirend 
Bölcsőde eszközbeszerzése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bölcsődei szolgáltatás létrehozása 
Bélapátfalván és kistérségében” című pályázatának keretében történő projekt 
eszközbeszerzésének megvalósítását és elmondja, hogy három érvényes ajánlat 
érkezett, melyek közül a HUMÁN-ORG Kft. nyújtotta be a legkedvezőbbet. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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10/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván és 
kistérségében- Eszközbeszerzés” című projekt eszközeinek szállítója a 
HUMÁN-ORG Kft. (3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 27.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2012. január 25. 
Felelős: Ferencz Péter polgármester 

XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület bérleti szerződés tervezetét, mely szerint az önkormányzat 
bérbe kívánja adni a sporttelepet bérleti díj meghatározásával. Korábban tárgyalta a 
képviselő-testület, hogy ez a bérleti díj lenne a pályázathoz szükséges önerő 
visszapótlása, amelyet el lehet számolni a támogatás összegének a terhére. Az éves 
bérleti díj 1.800 ezer Ft lenne, de a pénzösszeg még nincs feltöltve. A pályázaton 
10.800 ezer Ft-ot nyert az egyesület, de ezt az összeget a helyi vállalkozók társasági 
adójából lehet összegyűjteni. Eddig 4 millió Ft-ot sikerült megszerezni, mely két 
vállalkozástól került befizetésre.  A bizottság elnökének az volt a javaslata, hogy ne 
most döntsön a képviselő-testület a bérleti szerződésben meghatározott 1.800 ezer 
Ft-ról, hanem később. Javasolja, hogy a bérleti szerződést csak márciusban kösse 
meg az önkormányzat és az egyesület.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az összegnek az önkormányzat 2012. évi költségvetésben szerepelnie kell, mind 
bevétel, mind kiadási oldalon.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, de úgy gondolja, hogy az egyesület több támogatást szeretne az 
önkormányzattól, így a kiadási oldalon magasabb összeg fog szerepelni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződés márciusban 
történő megkötéséről.  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

11/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesülettel az önkormányzat tulajdonában 
lévő Bélapátfalva, Sporttelep ingatlanra a sportrendezvény-sorozat 
megrendezése céljából való bérleti szerződésről 2012. március 31-ig dönt.  

 
        Határidő: 2012. március 10. 
        Felelős: polgármester   
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Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Eger Térsége Turisztikai 
Desztináció Menedzsmenti Egyesülethez történő csatlakozást és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrüs Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti 
Egyesülethez történő csatlakozást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalva Város Önkormányzata csatlakozni kíván az Eger Térsége Turisztikai 
Desztináció Menedzsmenti Egyesülethez a település idegenforgalmi vonzerejének 
növelése, javítása céljából. A költsége évi 20 000 Ft tagdíj megfizetése, évi 175 000 
Ft működési díj hozzájárulás, illetve egyszeri fejlesztési célú hozzájárulás, melynek 
összege 1 000 000 Ft. Két évvel ezelőtt 3 egyesület alakult meg, melyek 
önkormányzati tagokkal, civil szervezetekkel, vállalkozókkal rendelkeznek. Az 
egyesület pályázati célú visszafizetések alapján fogja a költségeket visszajuttatni, 
illetve egy országos szintű szervezet fogja a terveibe, projektjeikbe Bélapátfalvát 
belevenni.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a csatlakozásról.  
 

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

12/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy csatlakozik az Eger Térsége Turisztikai Desztináció 
Menedzsmenti Egyesülethez (3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.), a település 
idegenforgalmi vonzerejének javítása céljából.  
Az Önkormányzat vállalja 

a) az évi 20 000 Ft tagdíj fizetését,  
b) évi 175 000 Ft működési díj hozzájárulást és  
c) egyszeri fejlesztési célú hozzájárulást, melynek összege 1 000 000 Ft. 

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: polgármester  

 
Ferencz Péter polgármester: 
Az OTP Bank Nyrt. kérelemmel fordult a GAMESZ vezetőhöz, melyben bérleti 
díjcsökkentést kér.  Ő 10 ezer Ft összegű bérleti díj csökkentést javasol.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrüs Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az OTP Bank Nyrt. kérelmét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak a 10 ezer Ft összegű bérleti díj csökkentést.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A bérleti díj csökkentés 2012. évre vonatkozzon, tehát egy éves időtartamra.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződés 
módosításáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

13/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel a 
43/2009.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott Bélapátfalva, 
IV. Béla u. 36. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésben 
meghatározott bérleti díj összegét 2012. január 1 - 2012. december 31-ig (1 
évre) 150 ezer Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg.  

 
        Határidő: 2012. február 15. 
        Felelős: GAMESZ vezető  
Ferencz Péter polgármester: 
A Gyár u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője kérelemmel fordult a 
GAMESZ vezetőhöz, hogy fürdőszobájában karbantartási munkát, vízvezeték cserét 
és csempézést végezzenek el.   
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 

Csűrüs Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a 
GAMESZ végezze el a karbantartási munkálatokat.   
 

Ferencz Péter polgármester: 
A GAMESZ-nak a 2012. évi költségvetésben terveznie kell a Gyár u. 5. sz. alatti 
lakás karbantartási munkálatait.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kérelemről, illetve a 
karbantartási munkákról.    
 

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

14/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, Gyár u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú Juhász Lászlóné 
részére bérbe adott lakás vízvezetékrendszere, fürdőszobája a GAMESZ 
karbantartási munkáinak keretében, annak költségéből készüljön el.  

 
        Határidő: 2012. június 30. 
        Felelős: GAMESZ vezető 
Vizy Pál képviselő:  
Korábban volt szó új testvérvárosi kapcsolat kialakításáról. Kérdezi, hogy van erről 
információ? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A lengyelországi Skalmierzyce várossal szeretne Bélapátfalva testvérvárosi 
kapcsolatot kialakítani. Ha a 2012. évi rendezvényterv elkészül, akkor meghívót fog 
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küldeni a testvérvárosi napokra és mellékelni fogja a testvérvárosi kapcsolat 
kiépítésének lehetőségét, melyről már korábban szóban tájékoztatta a település 
vezetőségét. Tudomása szerint Skalmierzyce-nek nincs testvérvárosa.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábbi ülésen a temető fenntartásával kapcsolatban azt a döntést hozta a 
képviselő-testület, hogy az önkormányzat és az egyházközség egy közös ülés 
keretében meg fogja tárgyalni a problémákat. Kérdezi, hogy mikor fog megvalósulni 
az egyeztető tárgyalás? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat keresi azt az időpontot, amely megfelelő lenne az egyházközség 
képviselőjének is, és úgy gondolja, hogy a jövő hét 2. felében vagy február 5-6-án 
megtörténhet a tárgyalás.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
A 2011. évi utazás kiállításon tapasztalni lehetett, hogy Bélapátfalva standján csak 1-
2 szálláshely volt reklámozva, bemutatva. Javasolja, hogy szélesebb körben 
jelenjenek meg a bélapátfalvai szálláshelyek bemutatása, hiszen önkormányzati 
támogatású az utazás kiállításon való részvétel. Minden esetben Bélapátfalva 
érdekeit kell képviselni és javasolja, hogy azok a szálláshelyek is jelenjenek meg a 
kiállításon, amelyek nem tartoznak az Idegenforgalmi Egyesület tagjai közé.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő nem vett részt a tavalyi utazás kiállításon, ugyanis úgy gondolja, hogy Vizy Pál és 
Kary József mellett nem szükséges, hogy ő is foglalkozzon a turisztikai feladatokkal. 
Egyet ért Csuhány Béla képviselő javaslatával, hogy szélesebb körben kell 
megismerteti Bélapátfalvát. A mai ülésen döntött a képviselő-testület az Eger 
Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti Egyesülethez történő csatlakozásról 
és már az ő képviseletükben vehet részt Bélapátfalva a kiállításon.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Az a szállásadó, aki eljuttatta az Idegenforgalmi Egyesület részére a szálláshelyének 
a szóróanyagát, azt ő elvitte és bemutatta. A szállásadó, illetve Egyesületi tag maga 
dönti el, hogy készít-e saját részletesebb szóróanyagot, vagy a közösen elkészített 
szálláshelyekről szóló kiadványban való megjelenéssel megelégszik. Azok a 
szálláshelyek, akik nem tagjai az Egyesületnek, azoknak nem tud tájékoztatót küldeni 
a megjelenítés lehetőségéről. Ő Bélapátfalvát képviselte a kiállításon, van olyan 
szállásadó, aki elkészítette saját szóróanyagát és bemutatásra került és van aki nem.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő azt várja el az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti Egyesülethez 
történő csatlakozástól, hogy az idegenforgalmi ügyleteket kezelni és szervezni fogja, 
illetve az országos marketing koncepció részese lehet Bélapátfalva. Tudomása 
szerint a csatlakozáskor befektetett fejlesztési pénzeszköz tárgyi eszközben fog 
visszakerülni és reméli, hogy a szállásadók hasznára fog válni ez a lehetőség. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az Egyesület nem vállalja át az egyéni marketinget, a települést, a térséget közös 
kiadványban fogja megjelentetni. Elmondja, hogy a Bélapátfalva Idegenforgalmáért 
Közhasznú Egyesület 10 éves fennállásának ünnepi taggyűlése kerül 
megrendezésre, amelyre minden képviselőt szeretettel vár, és a 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót is megkapják. Az idei utazás kiállítás 2012. 
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március 1-4-ig kerül megrendezésre. A szóróanyagok felszállítása az előző évhez 
hasonlóan február végén fog megtörténni. Szeretné, ha 2012. március 1-jén a 
szakmai napon a polgármester úr is részt venne.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A település marketing terve bővülhetne, ha a nem egyesületi tagú szálláshelyek 
szóróanyaga eljutna az utazás kiállításra és az elhangzottak alapján úgy gondolja, 
hogy senki nincs kizárva.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A TV3 képújságján keresztül lehet tájékoztatást adni a szóróanyagok leadásának 
időpontjáról.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottsági ülésen Bárdos Péter bizottsági tag, a Bélapátfalvai Helytörténeti, 
Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke a kacsa mozdony helyreállítását 
javasolta a Bélkő étterem melletti önkormányzati területen. A bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület is foglaljon állást a kacsa mozdony 
helyreállítására a fent említett területre.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint megfelelő a helyszín, hiszen régen ezen a területen üzemelt a 
mozdony  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kacsa mozdony 
helyreállításáról.     
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

15/2012. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva 1005/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre kerüljön 
elhelyezésre a volt Cementgyári „mozdony”. 

 
        Határidő: 2012. június 30. 
        Felelős: polgármester  
          GAMESZ vezető 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Kérdezi, hogy a varroda működésének beindításáról van-e információ? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Kézmű Kft.-tól a múlt héten érkezett egy dokumentum, mely szerint a taggyűlés 
elfogadta a Bélapátfalvai beruházást, illetve az irodaház alsó szintjének alaprajzát is. 
Ő tájékoztatta az ügyvezetőt, hogy időközben a járási székhelyek kialakításával 
kapcsolatban a minisztérium szintén az irodaház alsó szintjét választotta. Horváth 
László kormánymegbízott urat tájékoztatta az esetről és ígéretet tett, hogy mindkét 
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minisztériumban intézkedni fog. December elején is kérte a segítségét, és akkor azt 
a tájékoztatást kapta, hogy a varroda 25 fővel megkezdi működését és 2012. év 
végére 85 főre fog növekedni az alkalmazotti létszám. A varroda kialakítására két 
helyszínt fog javasolni.   
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy Bélapátfalván a víz-és szennyvíz szolgáltatás díját lehet-e csökkenteni 
Nagyvisnyó példáját követve? Van lehetőség az ÉRV Zrt-vel kötött szerződés 
módosítására?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint két évvel ezelőtt Nagyvisnyó átkerült a Heves Megyei Vízmű Zrt.-
hez, most pedig az ÉRV Zrt. adott egy olcsóbb árajánlatot az önkormányzatnak, így 
visszakerült a szolgáltatás. A pályáztatás kapcsán a felmondási idők betartása 
megtörtént. Bélapátfalva Város is felmondhatja a szerződést június 30. napjával a 
következő év január 1-jére és lehet kérni új ajánlatokat. Van lehetőség az olcsóbb ár 
kialkudására, melyre már volt példa korábbi esetben. Írásos megkeresést fog küldeni 
az ÉRV Zrt. részére, melyben kérni fogja a kedvezmény meghatározását, és ha ezt 
nem kívánja a szolgáltató megadni, akkor dönthet a képviselő-testület a szerződés 
felmondása mellett. Valószínűleg ettől az ártól mindenféleképpen kedvezőbbet fog 
ajánlani a szolgáltató, hogy versenyben tudjon maradni. A vízdíjról nem lehet 
dönteni, mivel a rendszer nem önkormányzati tulajdon, csak a szennyvíz díjat lehet 
csökkenteni.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


