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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 
30-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Pályázati lehetőség megtárgyalása   
2. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 
Határozat 

határideje 

45/2012.(III.30.) 
„Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 
elnevezésű pályázat benyújtása  

2012. április 2. 

46/2012.(III.30.) 
„A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
elnevezésű pályázat benyújtása  

2012. április 2. 

47/2012.(III.30.) 
A Heves megyei területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel kötendő megbízási szerződés módosítása  2012. május 31. 

48/2012.(III.30.) Szemészeti eszközök vásárlása az Egészségházba    2012. május 31. 

49/2012.(III.30.) 
Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsmenti Egyesülettel 
kötött megállapodás  2012. április 30. 

 
 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2012. március 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 
30-án 8.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Köszönti a képviselő-testület tagjait. 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. Pályázati lehetőség megtárgyalása   
2. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Pályázati lehetőség megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a belügyminiszter „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján benyújtható „Az 
iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű, valamint a  „A 
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázati 
lehetőségeket. Javasolja, hogy „Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” elnevezésű pályázaton 10 millió Ft összegű támogatást igényeljen az 
önkormányzat 20 % önerő biztosításával. A pályázati összeg 5%-ában van lehetőség 
közfoglalkoztatott alkalmazására. A támogatásból a sportpálya épületének 
szigetelése, illetve magas tető építése valósulhatna meg. „A közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázaton 10 millió Ft összegű 
támogatást lehet igényelni. Javasolja a tűzoltóság épületének felújítását, valamint 
térfigyelő kamera, illetve robogó vásárlását. Mindkét pályázat esetében a támogatási 
összeg 10 %-a eszközbeszerzést tartalmazhat.     
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Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a sportpálya épületének bővítésével a kondi klub átkerülhetne a 
jelenlegi helyről.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Véleménye szerint a pályázat nem tartalmaz bővítési beruházást.  
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogyha a bővítés nem valósulhat meg, akkor eszközök vásárlásával 
lehetne a kondi klub színvonalát növelni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázatok benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

45/2012. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelete 
(továbbiakban BM rendelet) alapján pályázatot nyújt be „Az iskolai utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázatra, melynek 

- összköltsége:   11 204 409 Ft 
ebből: 

o igényelt támogatás:   8 963 527 Ft 
o saját forrás:    2 240 882 Ft. 

 
A 2 240 882 Ft saját forrás Bélapátfalva Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka és a 2011. évi költségvetési beszámolóban 
kimutatott pénzmaradványa terhére kerül biztosításra. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a  

- BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 
részesült, 

- a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósításától számított 5 évig 
az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet 
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

- építéssel járó beruházás esetén  
o a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 

5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, 
o a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes 

munkaügyi központ kirendeltségével egyeztet. 
 

 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester 
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46/2012. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelete alapján 
pályázatot nyújt be „A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
elnevezésű pályázatra, melynek 

- összköltsége:   12 556 314 Ft 
ebből: 

o igényelt támogatás : 10 000 000 Ft 
o saját forrás:    2 556 314 Ft. 

 
A 2 556 314 Ft saját forrás Bélapátfalva Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka és a 2011. évi költségvetési beszámolóban 
kimutatott pénzmaradványa terhére kerül biztosításra. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a  

- BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 
részesült, 

- a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósításától számított 5 évig 
az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet 
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

- építéssel járó beruházás esetén  
o a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 

5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, 
o a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes 

munkaügyi központ kirendeltségével egyeztet. 
 

Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester 

 
II. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Korábban a képviselő-testület döntött arról, hogy a Heves megyei területfejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel pályázatok figyelésére megbízási szerződést 
köt. A határozat szerint az 5 millió Ft alatti támogatástartalmú pályázatoknál a 
pályázat írói alapdíj a szerződés-tervezetben szereplő 290.000,- forint + áfa összeg 
50%-át fogadta el a képviselő-testület. A Kft. nem fogadta el a képviselő-testület 
módosítását, miszerint az 5 millió forint alatti támogatástartalmú pályázatok esetében 
a pályázat írói alapdíj meghatározása külön egyezség alapján történjen. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat módosításáról.   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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47/2012. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2012. (I. 23.) 
számú Képviselő-testületi határozatát úgy módosítja, hogy a Heves megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel pályázatok 
figyelésére kötendő megbízási szerződés-tervezet 4. pontjában meghatározott 
pályázat írói alapdíj 290.000,- forint + áfa, az 5 millió Ft alatti 
támogatástartalmú pályázatok esetében pedig a pályázat írói alapdíj 
meghatározása külön egyezség alapján történik. 

 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Ferencz Péter    

polgármester 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Nonprofit Kft korábban vállalta, 
hogy az Egészségházban hiányzó orvosi eszközöket megvásárolja, azonban 
szükség van további szemészeti eszközök megvásárlására, melynek költsége 1,5 
millió Ft. Javasolja, hogy ez az összeg a 2010. évi fejlesztési pénzeszközből kerüljön 
kifizetésre.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szemészeti eszközök 
megvásárlásáról.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

48/2012. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
szemészeti szakellátás eszközeit megvásárolja 1.500 ezer Ft értékben Nagy 
Balyi Imre Lászlóné Dr. Regéci Mária egyéni vállalkozótól.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: 2012. március 31. 
        Felelős: Ferencz Péter  
            polgármester  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy csatlakozik az Eger Térsége 
Turisztikai Desztináció Menedzsmenti Egyesülethez a település idegenforgalmi 
vonzerejének javítása céljából. A határozatban vállalt költségeken felül - a 2013-
2017. évekre szóló megállapodás szerint - évente további 571 e Ft kiadást jelentene 
az önkormányzatnak, mely többszörösen megtérülne idegenforgalmi beruházások 
tekintetében.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy az Egyesület vállalja az idegenforgalmi feladatok ellátását, 
kiadványok készítését, terjesztését.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás fentiek szerinti 
megkötéséről.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

49/2012. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat és az Eger Térsége Turisztika Desztináció Menedzsment 
Egyesület (székhelye: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9., képviselője: Pataki 
Sándor elnök) között 2017. december 31-éig érvényes Középtávú 
Együttműködési Megállapodás megkötését.  
Az Önkormányzat fejlesztési támogatásként 1.000.000,- Ft-ot, 2012. évi 
működési támogatásként 171.430,- Ft-ot és 2013-2017 között a 
Megállapodásban meghatározott összegű évi szolgáltatási díjakat fizet meg az 
Egyesületnek.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a Középtávú 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Ferencz Péter 

polgármester 
 
 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülés bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 


