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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 
26-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Tájékoztató az ÉRV Zrt. részéről az ivóvíz- és csatorna díjról  
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. A helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) rendelet felülvizsgálata   
4. Városfejlesztési munkacsoport megalakulása  
5. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti terve, 

és beszámoló a 2011. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról  
6. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 

tevékenységéről  
7. Az Önkormányzat 2012-2017. évi Közoktatási Intézkedési Terve  
8. Tájékoztató a nem dohányzó közterületek kijelöléséről  
9. Régészeti és kulturális tárgykörben tevékenykedő alapítvány 

programjainak ismertetése  
10. Helyi földrajzi elnevezések, helytörténeti kérdések, idegenforgalmi és 

egyéb észrevételek, javaslatok 
11. Köztemetői feladatok ellátásának megtárgyalása az Egyházközséggel 

közösen  
12. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 
Határozat 

határideje 

33/2012.(III.26.) 
A helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) rendelet 
felülvizsgálata  

2012. december 31. 

34/2012.(III.26.) Városfejlesztési munkacsoport megalakulása  folyamatos  
2012. december 31. 

35/2012.(III.26.) 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti 
terve, és a 2011. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról 
beszámoló 

2012. június 30. 

36/2012.(III.26.) 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló 

2012. évi beszámoló 
elkészítési határideje 

37/2012.(III.26.) Az Önkormányzat 2012-2017. évi Közoktatási Intézkedési Terve  2012. május 31. 

38/2012.(III.26.) 
Régészeti és kulturális tárgykörben tevékenykedő alapítvány 
programja 2012. április 30 

39/2012.(III.26.) 
Lakóközösség részére visszamenőlegesen történő hozzájárulás 
megfizetése  2012. június 30. 

40/2012.(III.26.) Óvodai csoportok maximális létszámának túllépése 2012. március 26. 
41/2012.(III.26.) Óvoda zárva tartása  2012. március 26. 

42/2012.(III.26.) 
Nappali ellátás és szociális étkeztetés feladatainak ellátása társulási 
formában 2012. június 30. 

43/2012.(III.26.) 
Boros Mária és Tompos Miklós bérleti szerződésének 
megszüntetése  2012. június 30. 

44/2012.(III.26.) Kovács Gábor ápolási díj megállapítása  2012. április 19. 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

5/2012.(III.27.) A szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

6/2012.(III.27.) 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 9/2004.(III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2012. március 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 
26-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Csűrös Zoltán testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  

   Szabó Gabriella építésügyi előadó  
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
Meghívott vendég: Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője az 1. napirendhez  
 Földi Györgyné ÉRV Zrt. képviselője az 1. napirendhez  
 Bognár Endre főépítész a 3. és 4. napirendhez  
 Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. igazgató az 5. 

napirendhez 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató a 7. napirendhez  
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 6. 
napirendhez   
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Római Katolikus Egyházközség tagjai:  
Szabó József c. apát  
Ferencz Gyula  
Bársony Béla  
Oláh Istvánné  
Mező Sándorné 
Liktor Attiláné  
Lénártné Ferencz Éva  
Bartók Zoltán  
Molnár Gyula  

              

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 az ÉRV Zrt. részéről az ivóvíz- és csatorna díjról  
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. A helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) rendelet felülvizsgálata   
4. Városfejlesztési munkacsoport megalakulása  
5. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti terve, 

és beszámoló a 2011. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról  
6. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 

tevékenységéről  
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7. Az Önkormányzat 2012-2017. évi Közoktatási Intézkedési Terve  
8. Tájékoztató a nem dohányzó közterületek kijelöléséről  
9. Régészeti és kulturális tárgykörben tevékenykedő alapítvány 

programjainak ismertetése  
10. Helyi földrajzi elnevezések, helytörténeti kérdések, idegenforgalmi és 

egyéb észrevételek, javaslatok 
11. Köztemetői feladatok ellátásának megtárgyalása az Egyházközséggel 

közösen  
12. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Tájékoztató az ÉRV Zrt. részéről az ivóvíz- és csatorna díjról  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat írásban 
kérjen tájékoztatást az ÉRV Zrt.-től az ivóvíz- és csatorna díjak alakulásáról, ugyanis 
Nagyvisnyón bruttó 90,- Ft-tal kevesebb a csatornadíj. A szolgáltató szóban válaszolt 
az írásos megkeresésre és kérte, hogy a képviselő-testületi ülésen tájékoztathassa a 
tagokat, illetve a lakosságot. Az ÉRV Zrt. tájékoztatása szerint elmondja, hogy a díjak 
meghatározása több mindentől függ.  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Magyarországon 2011. december 31-ig két típusú víziközmű volt, amely állami vagy 
önkormányzati tulajdonú. Az állami tulajdonú viziközművet a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő kezeli és Észak-magyarországon az ÉRV Zrt-vel működteti. A díjak 
állandó és változó költségekből tevődnek össze. Az állandó költségek társaság 
szinten a bérek, villamos energia felhasználás. Az ÉRV Zrt. kezelésében lévő állami 
tulajdonú víziközművek esetében egyforma vízdíj van meghatározva.  A víziközmű 
szakmában vannak olyan építmények, műtárgyak melyeket 50 évre, de olyan 
eszközök, informatikai berendezések is, melyeket 3 évre terveztek. Bélapátfalván az 
Apátsági forrásoknak is van fenntartási, vízvizsgálati költsége. Jelenleg az a 
település van jó helyzetben, ahol állami tulajdonú közművekkel rendelkeznek, mivel 
beruházás és felújítás esetében a költségek nem az önkormányzatot terhelik. 
Bélapátfalván a vízdíjat az állam határozza meg, és véleménye szerint a szennyvízdíj 
az önkormányzat, illetve a lakosság számára is kedvező.      
 
Barta Péter képviselő:  
Nagyvisnyó példáját tekintve, úgy gondolja, hogy a szolgáltató váltás jelentős 
mértékben befolyásolja a díjakat. Javasolja, hogy az önkormányzat akár minden 
évben kérjen díjjavaslatot a szolgáltatóktól a kedvezőbb ár meghatározása 
érdekében.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A díjak közötti eltérés a visszaforgatott pénzeszközök miatt jelentkezik. Jelen 
esetben a szennyvízdíjnál 15-20 Ft-os eltérés lehetséges, mely lehet növekedés, 
illetve csökkenés, ami attól függ, hogy a beruházásokat az önkormányzat, vagy az 
állam fedezi.    
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Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
2011. évben lett volna lehetőség arra, hogy a szennyvízdíjból a vízhasználati díj 
kikerüljön, de akkor az esetleges beruházások, illetve felújítások az önkormányzat 
költsége lett volna, a visszaforgatott pénzösszeg hiánya miatt. A szolgáltatók közötti 
árverseny jelen van, de úgy gondolja, hogy ezt nem az ÉRV Zrt. kezdeményezte. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy az elmúlt 20 évben hány beruházás volt víziközmű esetében a 
visszaforgatott pénzeszközből, melyet nem az önkormányzatnak kellett kifizetnie? 
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
5 évre visszamenőleg ismerteti a beruházási költségeket: Petőfi utcai vízvezeték 
csere 22,8 millió Ft 2010. évben, Bélapátfalva apátsági forrás nyomásfokozó 
szivattyú csere 2008. évben 2,2 millió Ft, vízmérő hitelesítés 2010. évben 7,5 millió 
Ft, 2010. évben csőtörésekből adódó szakaszok cseréje 290 ezer Ft. Ha szükséges 
20 évre visszamenőlegesen is kigyűjti az adatokat. Bélapátfalva azért nem kaphatta 
vissza az ivóviz vagyont, mert része egy regionális rendszernek, csak azok a 
települések kapták vissza, akik egy külön álló vízbázissal rendelkeztek.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja az írásos előterjesztést és kéri, hogy a következő alkalommal készüljön. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat nem kért írásbeli tájékoztatást  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Elmondja, hogy minden évben a csatornadíj megállapításakor megfelelő írásos 
előterjesztést készítenek a képviselő-testület számára. Az ivóvíz struktúráról nem tud 
írásos előterjesztést készíteni, mivel ez az állami cég belső ügye. 
 
Barta Péter képviselő:  
Az ÉRV Zrt. ragaszkodik a forrásokból érkező vízbázisokhoz, mivel azokkal nem kell 
foglalkozni és nincs költsége. Korábban a szolgáltató ígéretet tett arra, hogy a 
szennyvíztelep dolgozói létszámát nem fogják csökkenteni, márpedig ez megtörtént 
és a díjak emelkedtek. Továbbra is javasolja több szolgáltatótól történő árajánlat 
bekérését, véleménye szerint a Nagyvisnyói díjhoz képest sok az eltérés.  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Az ÉRV Zrt. kezelésében 5 felszíni vízbázis van, amit folyamatosan karbantartanak 
és a technológiát fejlesztik. Az állami tulajdonban lévő víziközműveknél egyformák a 
díjak. Költséghatékonyságból kifolyólag a létszámot csökkenteni kellett, de senkit 
nem hagytak ellátatlanul, volt aki nyugdíjba vonult, átszervezéssel másik 
munkahelyre került, vagy végkielégítést kapott.  
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint erre a tájékoztatóra nem lett volna szükség, ha Nagyvisnyón a 
díjak nem ennyire eltérőek. Az állami tulajdonú cég üzleti eredménye közérdekű adat 
és javasolja, hogy vállalja fel az átláthatóságot, különösen a divíziós költségekre.  A 
kintlévőség az üzleti veszteség. Kérdezi, hogy az ÉRV Zrt ezt a veszteséget a 
következő évi díjakban jeleníti meg? Javasolja, hogy az ÉRV Zrt. a kintlévőségek 
csökkentése miatt ne emelje a díjakat, hiszen ez által még jobban emelkedni fog a 
tartozások pénzösszege.  
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Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Az ÉRV Zrt minden közérdekű adatot nyilvánosságra fog hozni. A díj emelkedése az 
egyéb költségek növekedése miatt történt. Bízik abban, hogy 2014. évben 
szolgáltatóként lesznek meghatározva a díjak, és ezek egyformák lesznek 
Nagyvisnyón és Bélapátfalván is. 
 
Földi Györgyné ÉRV Zrt. képviselője:   
Az ÉRV Zrt. gazdasági társaság így az árbevétel tartalmazza a kintlévőségeket. A 
díjak tartalmazzák a kintlévőség kezelést is.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat költségcsökkentés szempontjából szeretné a közkutak számát 
csökkenteni, de az  ÁNTSZ engedélye nélkül ezt nem lehet megtenni. Miért? 
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Közkifolyót akkor lehet megszüntetni, ha 150 m-en belül mindenki rendelkezik ivóvíz 
vételi lehetőséggel. Ellenkező esetben akkor lehet leszerelni a kutat, ha más 
alternatív módon ellátást kap (zacskós víz vásárlási lehetőség).  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ vezető korábban írásban kérte az ÉRV Zrt.-től a meghatározott 
közkifolyók leszerelését. A szolgáltató azt a választ adta, hogy a leszereléshez az 
ÁNTSZ engedélye szükséges, amit véleménye szerint nem fog megkapni az 
önkormányzat.  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
A GAMESZ hiányosan küldte meg a szolgáltató felé a kérést, ugyanis ha a levél 
mellé csatolva van egy térkép és a szolgáltató a térkép alapján nyilatkozatot tesz 
arról, hogy a vízszolgáltatás az adott területen ellátott, akkor az ÁNTSZ a 
leszerelésről az engedélyt meg fogja adni. Több településen működik ez az eljárás.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy Bélapátfalván megtörtént-e már a források vízvizsgálata?  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt. képviselője:   
Az ÁNTSZ az ÉRV Zrt. vízvizsgálatát elfogadja, és ha az önkormányzat megrendeli, 
kedvező árajánlat után a szükséges vizsgálatokat elvégzi a szolgáltató. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉRV Zrt. tájékoztatóját 
tudomásul vette.  
 
II. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót és ismerteti azokat. Az első határozat a 
területcsere a rendezési terv elkészítéséhez kötött. A 2; 3; 4. határozat ingatlan 
értékesítés, melyeknek hirdetése folyamatos.  Az Ifjúsági Klub működéséről szóló 
beszámoló elkészítéséről Barta Péter képviselő tud tájékoztatást adni. 
  
Barta Péter képviselő:  
Az Ifjúsági Klub belső munkái még nem készültek el, ha befejeződik, utána tudja a 
határozatot végrehajtani. Kéri, hogy a határidő 2012. május 31-re módosuljon. 



 8 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ bérleti díj, lakbérhátralék rendezésével kapcsolatban tárgyalást folytatott 
az intézmény vezetővel, pénzügyi csoport vezetővel és a jegyző asszonnyal. Úgy 
gondolja, hogy a feladat elvégzésére munkacsoportot kellene létrehozni, hiszen több 
10 millió Ft összegű az önkormányzat kintlévősége. A helyiséggazdálkodási terv 
elkészítéséről nincs információja. A GAMESZ átszervezése folyamatban van. A 
225/2011.(XII.15.) sz. határozat végrehajtása a fejlesztési pénzösszegek 
felhasználásának lehetőségei között szerepelhet. Az 5/2012.(I.23.) sz. határozat 
kapcsán felmerülő pályázat benyújtásra került, de a szerződés azért nem lett aláírva, 
mert a képviselő-testület által módosított díjtételeket a Nonprofit Kft. nem fogadta el. 
Javasolja, hogy az egyéb ügyek, indítványoknál tárgyalja a képviselő-testület újra a 
szerződést. 
 
III. Napirend 
A helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) rendelet felülvizsgálata   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi értékek védelméről szóló 
11/2008.(IV.29.) rendelet felülvizsgálatát és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) rendelet 
felülvizsgálatát. Korábban önálló javaslatként szerepelt a helyi értékek védelméről 
szóló rendelet módosítása, bővítése és a rendezési terv módosításával együtt, annak 
részeként kerüljön felülvizsgálatra. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendezési 
tervvel kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítani kell, melyre a lakosságnak 2012. 
március 14-től 2012. április 10-ig van lehetősége észrevételt tenni. A bizottság 
javasolja, hogy a helyi épített értékeket szakmai csoportnak kellene meghatároznia, 
és azok szerint módosuljon, bővüljön a rendelet. További javaslata a bizottságnak, 
hogy a természeti értékek is kerüljenek be a rendeletbe. A helyi értékek védelembe 
vételére szintén tehet javaslatot a lakosság is a fent elhangzott időszakban. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a fenti módosítással együtt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak a helyi értékek védelméről szóló 11/2008.(IV.29.) 
rendelet felülvizsgálatát. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi értékek védelméről szóló 
11/2008.(IV.29.) rendelet felülvizsgálatáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata szerint.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

33/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi értékek 
védelméről szóló 11/2008 (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
és kiegészítését tartja szükségesnek. 
A védett épületek és természeti értékek listájának bővítéséhez szükséges 
értékvizsgálat és előkészítés a városrendezési terv módosítása keretében 
történjen meg. 
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A rendeletmódosítás tervezete 2012. év végéig kerüljön a Képviselő-testület 
elé jóváhagyásra. 

 
                                                                                 Határidő: 2012. december 31. 
                                                                                 Felelős: polgármester  
 
IV. Napirend 
Városfejlesztési munkacsoport megalakulása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Városfejlesztési munkacsoport 
megalakulását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A Városfejlesztési munkacsoport a rendezési terv módosítása miatt alakult meg, 
mely a helyi civil szervezetek képviselőiből és vállalkozókból áll. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a munkacsoportnak nincs vezetője, de szakmailag a főépítész 
irányítja. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Városfejlesztési munkacsoport 
megalakulásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

34/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
elfogadja a Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközeinek 
módosításához a helyi civil szervezetek képviselői, a főépítész és a tervező 
bevonásával Városfejlesztési Munkacsoport megalakulását.  
A Munkacsoport tagok: 

− Bognár Endre – főépítész, szakmai vezető 
− Tóth Péter – Tometh Kft. (vállalkozó) 
− ifj. Pelyhe Gábor – Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú 

Egyesület 
− Csákvári Dániel – Bélapátfalvi Sport Közhasznú Egyesület 
− Sas István – Önkormányzati Tűzoltóság Bélapátfalva 
− Bársony Béla – Bélapátfalvi Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő 

Egyesület 
− Balogh Sándor – Bélapátfalva Önvédelmi Csoport 
− Bárdos Zsolt – Bélapátfalvai Cementgyár Horgász Egyesület 
− Klein György – Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 
− Szabó Gabriella – Bélapátfalva Város Önkormányzata 

 
Határidő: folyamatos 

     2012. december 31. 
Felelős: polgármester  
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V. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti terve, és 
beszámoló a 2011. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti tervét, és beszámolót a 2011. évi üzleti tervben 
foglaltak végrehajtásáról. Kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az előterjesztést, ahol szóba került, hogy a társaság milyen 
önköltséggel (könyvelés, jogi szakértés, egyéb költségek) működik. 2011. évi üzleti 
tervben tanácsadás, szakértés, pályázat címszó alatt felmerült a Sóstói panzió 
felújításának előkészítő munkái. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a 
dokumentációk elkészültek, de pénzügyileg a 2012. üzleti tervben fog megjelenni. A 
2011. évi fel nem használt önkormányzati önrészeket a 2012. üzleti terv tartalmazza. 
A Bélkő Nonprofit Kft. 2012. üzleti terv költsége magas összegű, az előző évhez 
képest növekedett a negatív eredménye. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az 
előző évből áthúzódó fel nem használt önrészek miatt keletkezett a negatív 
eredmény. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A Kft. beszámolójából kiderül, hogy több esetben nem került felhasználásra a 
tervezett összeg, kevesebb pénzből gazdálkodott  és kéri, hogy ez a 2012. évben is 
így valósuljon meg.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a 2012. évi üzleti tervben szereplő 
jogi és számviteli költségek csökkentése érdekében az érvényben lévő szerződések 
felülvizsgálata történjen meg 2012. április 30-ig a takarékossági szempontok 
figyelembe vételével.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Az előterjesztésből kiderül, hogy a Sóstói panziót a Bélkő Nonprofit Kft. fogja 
üzemeltetni. Úgy gondolja, hogy a hirdetésre és reklámköltségre tervezett 50 ezer Ft 
kevés.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélkő Nonprofit Kft. taggyűlése úgy döntött, hogy a panzió településenként (egy-
egy hétre) kerüljön feltöltésre, kedvező áron.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Bélkő Nonprofit Kft. kiadása a számítása szerint 57-60 millió Ft összegű, ezzel 
szemben az árbevétel 52 millió Ft, amiből 30 millió a kamatbevétel. Ezek szerint a 
tényleges bevétel 22 millió Ft. Véleménye szerint el kell gondolkodni azon, hogy 
hosszútávon érdemes-e a Kft.-t további működtetni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti tervéről, és a 2011. évi üzleti tervben foglaltak 
végrehajtásáról szóló beszámolóról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

35/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bélkő 
Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti tervének 
beszámolóját és a 2012. évi üzleti tervet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
költségek csökkentése érdekében az érvényben lévő szerződések 
felülvizsgálata történjen meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 
        Határidő: 2012. június 30. 
        Felelős: polgármester  
 
VI. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, 
hogy a továbbiakban pénzügyi beszámolót is tartalmazzon.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

36/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a továbbiakban a beszámolók pénzügyi beszámolót is tartalmazzanak.  

         
Határidő: 2012. évi beszámoló elkészítési határideje 

    Felelős: igazgató  
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VII. Napirend 
Az Önkormányzat 2012-2017. évi Közoktatási Intézkedési Terve 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2012-2017. 
évi Közoktatási Intézkedési Tervét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2012-2017. évi Közoktatási Intézkedési 
Tervét és az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 

- 6. oldal 3.3.1. pont „Bélapátfalvai székhely intézmény” bekezdés utolsó mondata 
a következőképpen módosul: Magyar nyelv és irodalom, matematika és technika 
tantárgyakból az osztálylétszámokat és a tanulók képességeit figyelembe véve - 
pedagógiai szükségesség esetén - engedélyezett a csoportbontás.  

- 7. oldal a) „Személyi feltételek” bekezdése a következőképpen módosul: Az 
alkalmazott létszámból pedagógus 22 fő, egyéb munkakörben (4 fő takarító, 1 fő 
karbantartó, 1 fő iskolatitkár) foglalkoztatott dolgozók száma 6 fő. A pedagógus 
szakos ellátottság 100%-os. 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy mit jelent a pedagógiai szükségesség? 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A gondolatjelben megfogalmazott „pedagógia szükségesség esetén” rész szűkíti az 
eredeti intézkedési tervben szereplő leírást. A bizottsági ülésen ő javasolta, hogy a 
csoportbontás szakmai indokok alapján kerüljön engedélyezésre. Az igazgató 
asszony kérte, hogy ne „szakmai indok” kerüljön a tervbe, hanem pedagógiai 
szempontok szerint legyen engedélyezve a csoportbontás. 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Elmondja, hogy korábban az iskola pedagógiai programja így került elfogadásra. A 
költségvetés nem tudta finanszírozni a csoportbontást, így nem került erre sor. Ha 
pedagógiai szempontból szükségessé válik a csoportbontás, a kérelmet az 
intézményvezetőnek kell benyújtania fenntartó felé és a képviselő-testület dönt arról, 
hogy engedélyezi-e, vagy sem. 
 
Barta Péter képviselő: 
A megfogalmazás szerint az intézményvezetőnek lehetősége nyílik arra, hogy a 
csoportbontás megvalósuljon, ha a képviselő-testület engedélyezi.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A törvényi hátteret figyelembe kell venni, hogy a szakmai munka megfelelően 
működjön.  
 
Kary József alpolgármester:  
Az iskola pedagógiai program alapján működik.  A kiegészítés a törvényi 
szabályozás szerint megfelelő, nem érinti a fenntartói jogosultságokat. A 
csoportbontás lehetőségét nem kellene teljesen kizárni, mert néhány esetben a 
jogszabály előírja azt.      
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat 2012-2017. évi 
Közoktatási Intézkedési Tervéről a fenti javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

37/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város, 
Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs Község 
Önkormányzatának Közoktatási Feladatellátási- Intézményhálózat-
működtetési és –Fejlesztési Intézkedési tervét a módosításokkal megtárgyalta. 
Az intézkedési terv elfogadására a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve szakvéleményének beszerzése után kerül sor. 

 
          Határidő: 2012. május 31. 
          Felelős: polgármester 

 
 
VIII. Napirend 
Tájékoztató a nem dohányzó közterületek kijelöléséről  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a nem dohányzó közterületek kijelöléséről szóló tájékoztatót és elmondja, 
hogy nem kötelező a képviselő-testületnek rendeletet alkotnia. A tájékoztatóban 
szerepel, hogy mely központi közterületeken lehet nem dohányzó területeket kijelölni. 
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy rendeletet kíván alkotni a nem dohányzó 
közterületek kijelöléséről, akkor egy későbbi ülésre tervezet fog készülni, ha pedig 
nem, akkor a jogszabályban meghatározott helyeken tilos a dohányzás. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő támogatja a tájékoztatóban szereplő közterületeken való dohányzás megtiltását, 
illetve a rendelet alkotását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő is egyet ért a rendelet alkotásával, azzal a módosítással, hogy a szórakozó helyek 
előtti területeken ne legyen megtiltva a dohányzás.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ha a jogszabály nem ír elő rendelet alkotási kötelezettséget, akkor a képviselő-
testület a törvényben foglaltak szerint járjon el és ne alkalmazzon korlátozásokat. Ha 
a képviselő-testület rendeletet alkot, akkor annak legyen felelőse, aki a jogszabály 
betartását figyelemmel kíséri. Ő ilyen dolgozóról nem tud, több esetben a jegyzőt 
vonjuk felelősségre, ha a lakosság a rendeleteket nem tartja be. Ő nem támogatja a 
rendelet alkotását, mivel a végrehajtási feltételek nincsenek meg.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ha a képviselő-testület megalkotja a rendeletet és kihirdetésre kerül, akkor már a 
lakosság körében elrettentő lehet. A rendelet megalkotásával a közterületeken 
történő szemetelést kívánja megszüntetni.  
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Kary József alpolgármester:  
A jogszabályt a parlament megalkotta, amitől nem erősebb a helyi önkormányzati 
rendelet. A szemét a rendelet megalkotásával nem lesz kevesebb. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A törvény nem köztisztaságról, hanem elsősorban egészségvédelemről szól. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint a törvény megalkotásával nem lett kevesebb a dohányzók száma. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyet ért azzal, hogy olyan rendeletet ne alkosson a képviselő-testület, melyet nem 
lehet betartatni, de az egészség és a köztisztaság irányában lehetne előrelépést 
tenni. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
  
IX. Napirend 
Régészeti és kulturális tárgykörben tevékenykedő alapítvány programjainak 
ismertetése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a régészeti és kulturális tárgykörben 
tevékenykedő alapítvány programjainak ismertetését és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a régészeti és kulturális tárgykörben 
tevékenykedő alapítvány programjainak ismertetését, de lekerült a napirendről, mivel 
Kary József alpolgármester úr vállalta, hogy megnézi az alapítvány működését, 
illetve, hogy a kiállítandó tárgyak milyen értelemben számítanak értéknek.   
 
Kary József alpolgármester:  
Elmondja, hogy tárgyalt az Európa Várkert Alapítvány elnökével, illetve a két ajánlott 
témakör tekintetében a Heves Megyei Múzeumi Szervezet vezető régészével. Az 
alapítvány által tett ajánlat szerint a képviselő-testület döntést hozhatna akár 
hosszabb távra is. Az alapítvány törekszik arra, hogy a közigazgatási területen belüli 
ásatási eredményeket, - amelyek a Múzeumi szervezet kezelésében és az állam 
tulajdonában van - kiállíthassa, illetve folytatódjanak az ásatások Bélapátfalván. A 
jogszabály előírja a régészeti tárgyak tárolását, feldolgozását az ásatások 
tekintetében szabályokat fogalmaz meg, melyre az egyedüli felhatalmazott szervezet 
a Megyei Múzeumi Szervezet. Az alapítvány adománygyűjtésre, projektalkotásra 
jogosult, tagsága nincsen. Javasolja, hogy a képviselő-testület az alapítványnak 
köszönje meg a figyelemfelhívó levelét és fejezze ki azt a szándékot, hogy később 
kapcsolódik az önkormányzat ehhez a programhoz, mivel jelenleg az anyagi 
helyzetre való tekintettel az együttműködésre nincs lehetőség. Véleménye szerint a 
későbbiekben az önkormányzat keresse meg a Megyei Múzeumi Szervezetet a 
régészeti programmal kapcsolatban, de az legkorábban csak 2013-2014-ben válhat 
valóra. Mind a régészeti kiállításnak, mind pedig az ásatásnak lehet idegenforgalmi 
funkciója is. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a régészeti és kulturális 
tárgykörben tevékenykedő alapítvány programjáról a fenti javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

38/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Európa Várkert Alapítvány által ismertetett, Bélapátfalva területén 
létrehozandó közösségi lelettárat és a tervásatási programjához - az 
önkormányzat jelenlegi nehéz gazdasági helyzete, ebből kifolyólag a 
finanszírozáshoz szükséges összeg hiánya miatt - nem kíván csatlakozni.  
Amennyiben  a későbbiekben a költségvetésben biztosításra kerül a megfelelő 
összeg, az Alapítvány megkeresése megtörténik. 

 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
X. Napirend 
Helyi földrajzi elnevezések, helytörténeti kérdések, idegenforgalmi és egyéb 
észrevételek, javaslatok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A levelet Bársony Béla a Bélapátfalvai Városvédő Egyesület Vezetőségi tagja küldte, 
aki javaslatokat és észrevételeket fogalmaz meg, melyet érdemes figyelembe és 
tudomásul venni. Javasolja, hogy a továbbiakban a települési kiadványokban ezek 
alapján jelenjenek meg az elnevezések.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy a kiadvány 6 évvel ezelőtt készült, most már kevés helyen van jelen. 
Ha új kiadvány készül, akkor az észrevételeket figyelembe kell venni, a honlapon 
pedig ezeknek a módosítása már megtörtént.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A levél figyelemfelhívó és a továbbiakban ezek alapján fognak elkészülni a 
kiadványok.  
 
Barta Péter képviselő:  
A Gyári tónak a nevét idegenforgalmi szempontból meg kellene változtatni. Korábban 
Lak-völgyi tónak nevezték el, de ez ellenállásba ütközött.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A levél alapján a település korát kellene meghatározni, a térképek hitelessége a 
települést szolgálja, ezért azt pontosítani kellene. A cementgyári megállóhely 
megnevezést ő sem javasolja megváltoztatni.   
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XI. Napirend 
Köztemetői feladatok ellátásának megtárgyalása az Egyházközséggel közösen  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület a napirendet már 2011. évben is tárgyalta, de nem tudott 
dönteni. Szabó József apát úr elmondása alapján az Egyházközség is többször 
tárgyalta az ügyet és tudomása szerint van elképzelésük erre vonatkozóan és kéri, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. A temető fenntartása az önkormányzat 
kötelező feladata. Bélapátfalván a temető területe az Egyház, a ravatalozó az 
önkormányzat tulajdonában van, így az üzemeltetés közösen történik megállapodás 
alapján. A jogszabály változása miatt a megállapodás módosítása szükséges. A 
temető fenntartásával költségek merülnek fel (temetőgondnok bére, áramdíj, vízdíj, 
karbantartási költségek, hulladékszállítás). A költségek fedezetére bevételt kellene 
meghatározni sírhelyenkénti egységárban. Kérdezi az apát urat, hogy az 
Egyházközség milyen javaslatot tett a bevétel meghatározására?  
 
Szabó József c. apát:  
A temető fenntartása magas összegű költséget jelent az önkormányzatnak. Az 
Egyházközség tárgyalt arról, hogyan lehetne a költségeket csökkenteni. Egyrészt 
azzal már csökkent a kiadás, hogy a temető gondnok 8 órás munkaideje 6 órásra 
csökkent. Az Egyház bevétele nem nagy összegű a temető működéséből. A 
sírhelyek nagy részét már előre megváltják 3.000 – 5.000 – 10.000 Ft közötti áron, 
mely 25 évig érvényes. Sajóládon a temetőgondnok egyben temetkezési vállalkozó 
és sírköves is. Ezen a településen sírhelyek után 1.000 Ft-ban határozzák meg az 
összeget, melyet a hozzátartozótól szednek be. Bélapátfalván 1200 sírhely van és 
javasolja, hogy itt is 1.000 Ft kerüljön beszedésre, melyet évente az egyház átutal az 
önkormányzat számlájára, így hozzájárulva a kiadások csökkentéséhez. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A sírhelyenkénti 1.000 Ft az egyház bevétele lesz, mellyel évente elszámol az 
önkormányzat felé.  
 
Szabó József c. apát:  
A díjak beszedése a temetőgondnok feladata lesz. Elmondja, hogy a templom 
áramszámlája havi 40 ezer Ft, magas összegű a gázdíj is, így az egyházadó 
emelésére volt szükség, ami 3.000 Ft/fő/év lett. A szentmisére is kevesen járnak, így 
a perselypénz is kevesebb.  
 
Bartók Zoltán Egyházközség tagja: 
Elmondja, hogy több településen a temető temetkezési vállalkozó gondozásában 
van. Bélapátfalván a vállalkozók nem fizetnek napi díjat, ha a temetőben dolgoznak, 
míg máshol elkérik a meghatározott összeget, hiszen használják az áramot, a vizet. 
Javasolja, hogy a bevétel napi díjak beszedésével növekedhetne.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint, ha az önkormányzat kér a vállalkozótól napi díjat a halott 
hűtéséért, a ravatalozó, az utak használatáért, vagy az áramdíjért, akkor azt a 
hozzátartozó fogja kifizetni, mert a vállalkozó ráterheli. A törvényben meg van 
határozva, hogy az önkormányzat mennyi napidíjat szedhet, ami az egy évben 
eladott sírhelyek 5 %-át jelenti.  
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Kary József alpolgármester:  
Ő egyet ért az Egyházközség javaslatával, mivel a díj beszedése csökkenti az 
önkormányzat költségét. Kérdezi, hogy a fenti, új temető megnyitására szükség van? 
 
Szabó József c. apát: 
Az új temető megnyitása akkor valósulhat meg, ha a ravatalozó elkészül, közművel el 
van látva, az út kiépítése megtörténik és a sírhelyek ki vannak jelölve. Ehhez egy 
pályázati kiírásra van szükség.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha az új temető megnyitására lehetőség adódik, akkor a tulajdonviszonyokat meg 
kell nézni. Tudomása szerint a régi temető és az új rész egy helyrajzi számon 
szerepel az egyház tulajdonában. A fentiek figyelembe vételével így nincs lehetőség 
arra, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be, csak úgy hogyha az új 
ravatalozó területe  a régihez hasonlóan az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Elmondja, hogyha az évenkénti 1.000 Ft 1000 db sírhely után beszedésre kerül 
akkor az a fenntartási költségek 1/3-át fedezi.  Egyet ért az alpolgármester úrral, 
hogy legalább el kell kezdeni a díjak beszedését még akkor is, ha ez a lakosság 
számára terhet jelent. Úgy gondolja, hogy a költségek csökkentése érdekében a 
temetői szolgáltatás színvonala javulhat. Az Apátsághoz vezető út állapota rossz, a 
kerítések és a korlátok hiányosak, így a vadak bejárnak és kárt tesznek. 
 
Szabó József c. apát: 
Korábban is probléma volt a temetőbe a vadak bejárása, javasolja az aszfaltos út 
melletti kerítés javítását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a meglévő temetőbe hány évig lehet még temetni, hány férőhely, 
sírhely van még?  Javasolja, hogy a helyrajzi szám körüli problémákat a jelenleg 
folyamatban lévő rendezési terv módosításával együtt kellene megoldani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A rendezési terv módosítását nem érinti a probléma, a területen telekmegosztást kell 
végrehajtani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
 A temető fenntartásának kiadása közül a konténeres szemétszállítás jelentős 
mértékű költséget mutatott. Tudomása szerint a konténerbe nem csak temetői 
hulladékot helyeznek el, hanem egyéb más kommunális hulladékot is, ezért javasolja 
annak ellenőrzését.  
 
Molnár Gyula temetőgondnok, Egyházközség tagja: 
Véleménye szerint a temetői konténerben lévő kommunális hulladék elhelyezését 
jónak tartja, mert legalább nem a kerítés tövébe helyezik el és nem rontja a 
városképet.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a száraz hulladékot megfelelő komposztáló tárolóba kellene gyűjteni, 
hogy azt a későbbiekben fel lehessen használni.   
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Szabó József c. apát: 
A temetőbe új sírhelyek már csak a legtávolabbi helyen vannak, de ezt nem lehet 
kiszámítani, hogy mikor telik be. Az Egyházközösség nevében felajánlja az új temető 
rész területét az önkormányzatnak. 
 
Molnár Gyula temetőgondnok, Egyházközség tagja: 
Véleménye szerint az új temetőrész nem olyan nagy, hogy szükség lenne még egy 
ravatalozó felépítésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha az ÁNTSZ új temető nyitását engedélyezi, akkor kötelező az új ravatalozó 
építése. Ha viszont egy helyrajzi számon van a terület, akkor temető bővítésről kell 
dönteni, így ki lehet kerülni a másik ravatalozó építését.  
 
Molnár Gyula temetőgondnok, Egyházközség tagja: 
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásának csak kis része a temető 
fenntartása, illetve az ő temetőgondnoki bére. El kell dönteni, hogy gondnokra 
szükség van-e, vagy maradjon nyitva a ravatalozó, a wc, ne legyen lenyírva a fű, a 
gaz, ne szedje a szemetet. Ő nem csak temetőgondnoki feladatot lát el (helyettes 
sofőr, segítő karbantartó). A munkaideje csökkent, 6 órás részmunkaidőben látja el a 
feladatokat. Kéri a polgármestert, hogy helyezze vissza 8 órás munkakörbe. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja, hogy a képviselő-testület nem döntött a temetőgondnok munkaidejének 
csökkentéséről. A GAMESZ vezető döntött úgy, hogy költségtakarékossági 
szempontból nem létszámot csökkent, hanem munkaidőt. A képviselő-testületi 
ülésen soha nem hangzott el, hogy nincs szükség temetőgondnokra. Véleménye 
szerint ezt az egyéni kérést először a GAMESZ vezetőnek kellett volna megtenni, 
mivel a temetőgondnoknak ő a közvetlen főnöke. 
 
Molnár Gyula temetőgondnok, Egyházközség tagja: 
Sérelmezi, hogy 15 év munkaviszony után a munkaideje 6 órára csökkent.  
 
Kary József alpolgármester:  
Az ülés eltért a tárgytól. Véleménye szerint a fenti problémát a GAMESZ vezetővel 
kell megbeszélni. A képviselő-testület csak a költségvetés keretét határozta meg.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvános, a felvételek 
vágatlan formában kerülnek adásba. Korábbi ülésen elhangzott, hogy a kiadások 
csökkentése érdekében a temetőgondnokot ne a GAMESZ, hanem az egyház 
foglalkoztassa. A képviselő-testület a keretekről dönt, nem pedig a személyekről.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A problémát a GAMESZ vezetővel kell megbeszélni, melyen ő is szívesen részt vesz. 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzati intézményben a szakmai irányítással is 
probléma van.  
 
Molnár Gyula temetőgondnok, Egyházközség tagja: 
Egyet ért azzal, hogy a GAMESZ vezetővel és a polgármesterrel közösen 
megbeszéljék a problémát. 
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Csuhány Béla képviselő:  
Korábban a GAMESZ-szal kapcsolatban többször elhangzott a hatékonyság, de úgy 
gondolja, hogy a létszámcsökkentés, illetve a munkaidő csökkentés miatt nem fog 
megfelelően működni a városgondozás.  
Javasolja, hogy a temetőnek legyen nyitva tartási rendje, abban az esetben, ha a 
kerítés felújítása, illetve a hiányzó kapu pótlása megtörténik.  
Kérdezi hogy, van-e lehetőség a templom, illetve a plébánia felújítására, 
korszerűsítésére? 
 
Szabó József c. apát:  
Érsek főpásztor látogatása idején ajánlotta, hogy új plébániát kellene Bélapátfalvára 
építeni. Több pénzügyi vonzata van, de az ajánlat fenn áll. Szó volt arról, hogy két 
pap lesz, de akkor 12 településen kell a feladatot ellátni. Támogatja a felújítást, 
korszerűsítést, de a beruházás költsége magas összegű.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A fentiek alapján az Egyházközség egyetértésével az egyház, illetve a 
temetőgondnok beszedi az évi 1.000 Ft/sírhely összegű díjat, majd a bevétellel  
elszámol az önkormányzat felé. A megállapodás ez alapján fog elkészülni, melynek 
tervezetét a képviselő-testület megtárgyalja.  
A lakosság kérése volt, hogy a Mária forrást lehessen használni. Az ÉRV Zrt. 
tájékoztatása szerint erre nincs lehetőség, csak alkalmanként szakfelügyelettel 
történő ellátás mellett, melyekre megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. 
Az Apátság nyitva tartásával kapcsolatban több észrevételt tettek az idelátogatók 
levélben, illetve interneten. Ő nem válaszolt a levelekre, észrevételekre, ugyanis 
tudomásul veszi, hogy az Apátság elsősorban templom, nem egy idegenforgalmi 
látványosság. A templom Bélapátfalvának egy része, nevezetesség, kíváncsiak rá a 
turisták, és a nyitva tartással kapcsolatban olyan kompromisszumot kell kötni, ami 
mindenki számára megfelelő.   
 
Szabó József c. apát:  
Az Apátság nyitva tartásával kapcsolatban az Egyházközösséggel kell tárgyalást 
folytatni. Az idelátogatók részéről küldött leveleket, észrevételeket megkapta, 
melyeket továbbított a gondnoknak és kérte, hogy a nyári időszakban két órával 
hosszabb legyen a nyitva tartás. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az Apátságnak korábban volt díszkivilágítása. Tudomása szerint a kistemplom úgy 
lett megvilágítva, hogy az Apátságról leszerelt lámpatestek kerültek a település 
központjába.  Kérdezi, hogy a jövőben lesz-e még az Apátságnál díszkivilágítás vagy 
sem? 
Az Apátság melletti kisépület üresen áll. Kérdezi, hogy az Egyházközösségnek van 
elképzelése arról, hogy azt milyen formában kívánja hasznosítani? Tudomása szerint 
a képeslap, a kiskönyv és az egyéb tárgyak árusítása meg fog szűnni.   
  
Szabó József c. apát:  
Az Apátsági díszkivilágítás jó volt, továbbra is szeretné, ha lenne, de a lámpatesteket 
nem a földre kellene elhelyezni, mivel azokat gyakran betörték, elvitték az izzókat, 
sőt az egész lámpatestet.  
Nincs tudomása arról, hogy a képeslap és egyéb tárgyak árusítása meg fog szűnni. 
Ő ezt továbbra is szeretné, hogy megmaradjon.  
Az Apátság melletti kisépület nem az egyház, hanem a szeminárium tulajdona. Lehet 
használni, szuvenír tárgyak értékesítésére.     



 20 

XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett Herceg László a József Attila 
úti és a Szabadság úti lakótelep lakóközösségének képviselője, aki ismertette, hogy 
a „C” tömbben lévő 2 önkormányzati lakásra vonatkozóan - adminisztrációs hiba 
miatt - nem kerültek kiszámlázásra a fejlesztési hozzájárulások 1998-tól, ezért kéri, 
hogy az önkormányzat visszamenőlegesen rendezze a költségeket. Kéri a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta Herceg László kérését és elmondja, hogy 5 év az elévülési idő, 
illetve a számlázásért, illetve a nem számlázásért a számla kibocsátója a felelős. A 
bizottság javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat 5 évre 
visszamenőlegesen fizesse meg a költségeket a lakóközösség részére, mely az 
üzemeltetési költség vonatkozásában 93.504 Ft, felújítási költség vonatkozásában 
32.320 Ft. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hozzájárulások kifizetéséről a 
lakóközösség részére. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

39/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „C” 
Tömb Társasház részére az önkormányzat tulajdonában álló 2 lakás után 
számla ellenében megtérít 125.824 Ft-ot az alábbiaknak megfelelően: 
- 2007.01.01 -  2011.12.31. közötti időszakra kimutatott 93.504 Ft 

üzemeltetési költség, 
- 2011.01.01 - 2011.12.31. közötti időszakra kimutatott még a Társasház 

által ki nem számlázott 32.320 Ft felújítási költség.  
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Elmondja, hogy a rendelet az intézményi térítési díjak módosítását tartalmazza, 
melyet minden évben március 31-ig meg kell tárgyalni. A jogszabály szerint a 
szociális étkeztetés díjszámítása változott a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kell 
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figyelembe venni. A díjak ÁFA nélküli összegben kerültek megállapításra, mely 4-6 % 
közötti emelést jelent.    
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta 
az 5/2012.(III.27.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az óvodai csoportok maximális 
létszámának túllépéséről szóló előterjesztést és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az óvodai csoportok maximális létszámának túllépéséről szóló 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. Elmondja, hogy 
áprilisban 2 fő érkezik az óvodába és azzal a megengedett létszámot túllépné. A 
jogszabály szerint a fenntartó engedélyezheti további 20 %-kal történő óvodai 
csoport bővítését, ez szükséges az intézmény törvényes működéséhez. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvodai csoportok maximális 
létszámának túllépéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

40/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat intézményében a 2011/2012. tanévben engedélyezi az óvodai 
csoportokra vonatkozó, 10%-kal megemelt maximális létszám további 20%-kal 
történő túllépését.  

 
        Határidő: 2012. március 26. 
        Felelős: polgármester   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az óvoda zárva tartásáról szóló 
előterjesztést és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az óvoda zárva tartásáról szóló előterjesztést, mely szerint 
2012. augusztus 21-tól 31-ig, illetve 2012. december 27-től 2013. január 2.-ig az 
intézményegység zárva tartását elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, 
azzal a feltétellel, hogy a szülők hozzájárulását kell kérni. A zárva tartás ideje alatt a 
szükséges karbantartások kerülnek elvégzésre.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint az intézményegységnek ügyeletet kellene tartani, sőt iskolai 
napközis csoportot is ki lehetne alakítani a nyári időszakban.  
 
Barta Péter képviselő:  
Törvény szerint az óvoda nem lehet zárva. A szülőket írásban kell tájékoztatni az 
óvoda zárvatartásáról, illetve nyilatkozatot kell tenniük, hogy a gyermek elhelyezését 
az adott időszakban tudja-e biztosítani. Az iskolai napközis csoport kialakítást nem 
javasolja, ugyanis az óvoda berendezései, eszközei speciálisan az óvodás 
gyermekek számára megfelelő.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvodai zárva tarásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

41/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy engedélyezi a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat óvodai intézményegységének 2012. augusztus 21-
2012. augusztus 31-ig, illetve a 2012. december 27 - 2013. január 2. közötti 
zárva tartását.  

        Határidő: 2012. március 26. 
        Felelős: polgármester   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása úgy döntött, hogy a nappali ellátás és 
szociális étkeztetés feladatainak ellátása társulási formában történjen a magasabb 
normatív támogatás igénylése érdekében. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a feladat társulási formában 
történő ellátásának elfogadásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

42/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

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

 
Határidő: 2012. június 30. 

   Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a 
Kormányrendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. A kormánymegbízott úr 
kéri, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló helyi önkormányzati 
rendelet egészüljön ki azzal, hogy országos vagy Heves megye területére vonatkozó 
tűzgyújtási tilalom hatálya alatt az avar és kerti hulladék égetése a település teljes 
közigazgatási területén tilos.   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A felhívás a szombati munkanap érkezett, a Kormányhivatal a rendelet mielőbbi 
módosítását kérte, hogy tűzgyújtási tilalom alatt a rendeletben meghatározott 
időszakban se lehessen avart, illetve kerti hulladékot égetni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott a tanácskozó teremből. A létszám 5 
fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, az ülés továbbra is határozatképes.  
A tűzvédelmi előírás megszegése esetén a bírság 100 ezer Ft-tól 1 millió Ft-ig, 
tűzvédelmi szabály megszegése 200 ezer Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedhet. Minden lakos 
figyelmét fel kell hívni a tilalom betartására.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a felhívás minden háztartásba jusson el.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 9/2004.(III.30.) önkormányzat módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
6/2012.(III.27.) sz. önkormányzati rendeletet a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 9/2004.(III.30.) önkormányzat módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Boros Mária és Tompos Miklós 
kérelmét és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a kérelmet és a szerződés megszüntetésével egyet ért, viszont 
a lelépési díj a tartozás 50 %-át nem érheti el.  
 
Kary József alpolgármester:  
Egyet ért a szerződés megszüntetésével és a bizottság javaslatával.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés megszüntetéséről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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43/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Boros Mária 
és Tompos Miklós bérlőkkel a Bélapátfalva, IV. Béla út 37. sz. alatti ingatlanra 
1997. február 17-én kötött lakás- és helyiségbérleti szerződés 2012. június 30. 
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
A lakás leadása ellenében az önkormányzat bérlők részére az önkormányzati 
rendelet szerinti pénzbeni térítést fizet, amelyet a bérlők adóssága 
rendezésébe fordít. A pénzbeni térítés mértéke nem érheti el a bérlők összes 
lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleti díj – lakás leadás napjával 
esedékes – hátralékának 50 %-át. A bérlők az ingatlant 2012. június 30-ig 
kötelesek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a GAMESZ 
képviselőjének visszaadni.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megszüntetésére.  

 
        Határidő: 2012. június 30. 
        Felelős: Ferencz Péter  
             polgármester  
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Farkas Elemérné kérelmét és elmondja, hogy 
az önkormányzattól albérletet szeretne igényelni, mert nem tud hol lakni.   
 
Csuhány Béla képviselő: 
Korábban többször tárgyalt a képviselő-testület az építésügy helyzetéről és 2012. 
januárjában már 3 fő köztisztviselő végezte a feladatokat. Jelenleg 1 fő építésügyi 
előadó van és kérdezi, hogy a törvényi előírásoknak - mely 2 főt ír elő - így hogy felel 
meg az önkormányzat, illetve a változás milyen formában került megtervezésre a 
költségvetésben? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A létszámváltozás a költségvetésben szerepelt és a 2 fő építésügyi előadó 
jogviszonya a próbaidő alatt szűnt meg. Az építésügyi feladatok ellátására a törvény 
szerint 2 fő főállású köztisztviselő szükséges, ezért az állás hirdetése folyamatos. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A képviselő-testület döntött a tó környéki külterületi ingatlanok kommunális adójáról. 
Kérdezi, hogy az arra vonatkozó felhívások kézbesítése megtörtént már? Javasolja a 
tó környékének több területére szemétszállító konténer kihelyezését. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A tó környékére vonatkozó kommunális adó bevezetéséről szóló értesítések az 
elkövetkező napokban kerülnek kézbesítésre.  
 
Kary József alpolgármester:  
A Rubicom minden ügyfelének kiküldte az értesítést arról, hogy tulajdonos váltás 
miatt az UPC veszi át a társaságot. Korábban elhangzott, hogy a helyi kábeltévéhez 
lehetne illeszteni az egri tv adását. Javasolja, hogy az önkormányzat írásban jelezze 
az erre vonatkozó igényét a társaság felé a kistérség egész területére vonatkozóan. 
Közeledik a bölcsőde átadásának időpontja. A műszaki átadás már megtörtént, de 
tereprendezési munkálatokra még szükség van. Javasolja egy kerítésrész pótlását, 
lábazat kijavítását.  
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Bízik abban, hogy a tó környékén lévő domborzati térkép felújítása a turista szezon 
előtt megtörténik, ez ügyben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával vette fel a 
kapcsolatot.  
Tudomása szerint megalakult a 4. mobiltelefon szolgáltató és javasolja, hogy 
Bélapátfalván kerüljön elhelyezésre a torony. 
Országos tűzgyújtási tilalom van elrendelve, de úgy tűnik, hogy ez nem érvényes 
Bélapátfalvára, mert folyamatosan a lakosság égeti a kerti hulladékokat.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy tavasszal a hulladékszállító cég a kerti 
hulladékokat a lomtalanításhoz hasonlón elszállítaná? Így csökkenteni lehet a kerti 
hulladékok égetését. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő minden évben kérte, hogy az ÉHG Zrt. az őszi és a tavaszi időszakban a kerti 
hulladékok elszállítását, a lomtalanításhoz hasonlóan végezze el.  Ez ügyben nem 
történt előrelépés, pedig így csökkenhetne az égetések száma. Elmondja, hogy a 
képviselő-testület tagjainak e-mailt küldött, melyben a településen látható füstöt 
ábrázolja.   
 
Kary József alpolgármester:  
A tónál lévő Szomjas Csuka vendéglő melletti pihenő felújítása elkezdődött. Kérdezi, 
hogy ki végzi a munkálatokat és mikor fejezik be? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Start munkaprogram keretében a GAMESZ végzi a munkálatokat. 
 
Kary József alpolgármester:  
A képviselő-testület tárgyalta, hogy a tónál lévő vizesblokk kialakításra kerül. Kérdezi, 
hogy mikorra várható? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A feladatot a GAMESZ kapta, melynek ütemezését két hónapja kérte írásban, de 
eddig még nem kapott választ. 
 
Kary József alpolgármester:  
A képviselő-testület döntött arról, hogy a húsvéti időszakra a település elején lévő 
Bélapátfalvai Üdvözlő tábla felújításra, frissítésre kerül.  
Az önkormányzat ígérte, hogy a cementgyári vasúti megállónál esőbeálló fog 
készülni. Kérdezi, hogy mikorra várható a megvalósítás? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A vasúti társaságot kell megkeresni, hogy milyen lehetőségek állnak a 
rendelkezésre.     
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a Rubicom Zrt  tulajdonos váltását a lakosság megfelelően 
fogadta, ugyanis a UPC kedvező telefon előfizetéssel rendelkezik.   
 
Vizy Pál képviselő: 
A kistérségi kábeltévé a Rubicom Zrt. rendszerén működött. Kérdezi, hogy az az 
UPC-nél megfelelő lesz? Az a lakos, aki eddig az UPC adásait nézte, akkor ő ettől 
kezdve a kistérségi kábeltévét is látni fogja?  
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Ferencz Péter polgármester:  
Az UPC megvásárolta a Rubicom Zrt.-t és a csatornák meg fognak maradni. Aki 
eddig UPC előfizető volt más hálózaton működött, és ezek után sem láthatja a TV3 
adásait.  
 
Vizy Pál képviselő: 
2012. április 1-jétől a hatóságok ellenőrizni fogják a játszótereket és javasolja a 
balesetveszélyesek megszüntetését.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A játszóterek vizsgálata évente, kétévente szakemberrel történik. A folyamatos 
ellenőrzés, takarítás a GAMESZ feladata.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági és 
személyi ügyeket tárgyal. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


