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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3346. Bélapátfalva, József A. út 19. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült:    Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bélapátfalva IV. Béla út 
34 szám alatti helyiségében 2013. január 23 napján 16:00 órai kezdettel 
megtartott üléséről. 

 
 

 

 
 
 

N a p i r e n d 

 
 

1. Megállapodás a logopédiai szolgálatra. 
2. Vagyonkezelési szerződés a KIK vagyonkezelésében lévő Bélapátfalva, Apátság u.2.sz. 

ingatlanra 
3. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal kialakítása pályázatra. 
4. Egyéb ügyek, indítványok. 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

6/2013.(I.23) 
Bélapátfalva Város önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ együttműködése a logopédiai szolgálatról. 

2013. január 23. 

7/2013.(I.23) 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelési szerződése a 
Bélapátfalva Apátság u. 2 sz. ingatlanra. 

2013. január 23. 

8/2013.(I.23) 
Pályázat keretében a Bélapátfalva IV. Béla út 34. sz. alatti volt orvosi 
rendelő épületéből polgármesteri hivatal kialakítása. 

2013. március 31. 

 
 

Bélapátfalva, 2013. január 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 Polgármester                          Címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 2-án  
                  16.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva IV. Béla u. 36. sz. alatti 

önkormányzati helyiségben  
 

Jelen vannak:  Ferencz Péter polgármester 
        Kary József alpolgármester   

               Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Vizy Pál képviselő-
testületi tagok. 

 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                     Berecz Istvánné jegyzőkönyvvezető 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületi tagokat és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, 
a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja: 
A meghívóban szereplő első két napirend nem kerül megtárgyalásra, mivel a 
Kormánymegbízott Úr nem tud részt venni. 
 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 

 

Napirend 
 

1. Megállapodás a logopédiai szolgálatra. 
2. Vagyonkezelési szerződés a KIK vagyonkezelésében lévő Bélapátfalva Apátság út 2. sz. 

ingatlanra. 
3. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal kialakítása pályázatra. 
4. Egyéb ügyek, indítványok. 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 
I.Napirend 
Megállapodás logopédiai szolgálatra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a megállapodás tervezetét a logopédiai 
szolgálatról. 
Felkéri Csűrös Zoltánt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 



4 

 

A logopédiai szolgálat az iskolánál maradt, de az óvodában is szükség van logopédiai 
szolgálatra, ezért a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központtal szerződést kell kötni. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a megállapodást egyhangúan javasolja elfogadni. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A törvény előírja, hogy a képviselő-testület nem dönthet olyanról, ami a költségvetés 
számára negatív. A logopédiai szolgálat finanszírozására jelenleg nincs normatíva. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A kormány kiegészítő támogatás jogcímen elkülönített egy összeget, mely az átszervezésből 
adódó zavarok kiküszöbölésére használható fel. 
 
Kary József alpolgármester: 
Az állam számára, ha nem lennének fontosak az önkormányzatok, akkor a konszolidációt 
nem hozták volna létre. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztett megállapodás szerint a helyi 
logopédiai szolgálatról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

6/2013.(I.23) Képviselő-testületi határozat 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta „a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Bélapátfalvai Tankerülete a helyi logopédiai szolgálat 
elősegítése érdekében együttműködik Bélapátfalva Város Önkormányzatával” tárgyú 
megállapodást. (1 sz. melléklet) 
 

Határidő: 2013. január 23 
Felelős: Ferencz Péter polgármester 

 
 
II .Napirend 
Vagyonkezelési szerződés a KIK vagyonkezelésében lévő Bélapátfalva, Apátság út 2. sz. 
ingatlanra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, kéri az elnök urat, hogy 
ismertesse az ott elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A vagyonkezelési szerződést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal 
fogadta el. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztett vagyonkezelési szerződésről, 
mely szerint az önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a 
Bélapátfalva, Apátság út 2 sz. alatti ingatlant, a fellelhető felépítményekkel együtt, és az 
ingatlanban található ingó vagyontárgyakat. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a 
következő határozatot fogadja el: 
 

7/2013.(I.23) Képviselő-testületi határozat 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal, mint átvevővel a vagyonkezelési szerződést a Bélapátfalva, 
Apátság út 2 sz. alatti ingatlanra.(2. sz. melléklet 
 

Határidő: 2013.január 23. 
Felelős: Ferencz Péter polgármester 

 
III.Napirend 
 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal kialakítása pályázatra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
KEOP-os pályázat keretében a Bélapátfalva, IV. Béla út 34 sz. alatti, volt orvosi rendelő 
épületéből Polgármesteri Hivatal kialakítására van lehetőség. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnök urat, tájékoztassa a 
testület tagjait az ott elhangzottakról. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Egy észrevétel hangzott el a pályázattal kapcsolatban. Még mindig hiányzik a helyiség 
gazdálkodási terv az önkormányzatnál, ezt el kell készíteni és gondolni kell arra, hogy a 
pályázat elnyerésével a felszabadult ingatlannal mi történik. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 2 igen és 1 nem szavazattal fogadta 
el. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Csatlakozik Csűrös Zoltán képviselő észrevételéhez, hogy valóban átgondolt-e a pályázat 
beadási koncepció, hiszen vannak olyan intézmények, melyeket jobb helyre kellene 
költöztetni (pl. családsegítő). 
 
Ferencz Péter polgármester 
Ezzel a pályázat elnyerésével megoldódna a családsegítő problémája is, hiszen a jelenlegi 
polgármesteri hivatal épülete alkalmas lenne, mert kevesebb létszámmal működnek. 
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Barta Péter képviselő 
Ha van rá lehetőség, hogy pályázati pénzből fel lehet újítani egy önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlant, ezt a lehetőséget ne szabad elhalasztani. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A funkció meghatározásokat kell először átgondolni. Pótolni kell a helyiség gazdálkodási terv 
elkészítését, és ezt követően át kell gondolni, melyik épület az, amelyet fel kell újítani. 
 
Kary József alpolgármester: 
Átmeneti és kényszer megoldásként költözött az önkormányzati hivatal a jelenlegi helyére. 
Ezzel a pályázattal most az átmenetiséget kiváltva egy méltóbb körülményeket lehetne 
biztosítani a hivatalnak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testületi tagokat szavazzanak a határozati javaslat szerint arról, hogy a volt 
orvosi rendelő épületéből polgármesteri hivatal kerüljön kialakításra. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el. 

8/2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
(KEOP-2012-5.5.0/B. kódszámú) pályázat keretében a Bélapátfalva, IV. Béla u.34. sz. alatti, 
volt orvosi rendelő épületéből polgármesteri hivatalt alakít ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére, beadására. 
 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Ferencz Péter polgármester 

 
IV.Napirend 
 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A VI. Béla út és Kossuth útkereszteződés közvetlen közelében gyalogos – átkelőhely 
kijelölésével kapcsolatban megkaptuk az előterjesztés szerinti választ. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Közúti forgalom lassításával lehetne megoldani az átkelést a Bartók B út és Kossuth út között, 
de ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Az ez évi munkatervvel kapcsolatban kérdezi, hogy mikor kapja meg a képviselő-testület. 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Következő ülésen megkapják a képviselők a munkatervet. 
 
Barta Péter képviselő: 
A hulladék szigetnek az elszállítása mikor valósul meg. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egyenlőre átrakásra kerül és egy lezárt udvarba lesz elszállítva. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Az ebéd kihordás most milyen formában történik? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A házi gondozók kiviszik a mozgásukban korlátozott gondozottaknak az ebédet. A 
mozgásukban nem korlátozottaknak nincs kiszállítás, de ha csúszós, jeges az út a házi 
gondozóktól ők is kérhetik a kiszállítást 60,- Ft-os szállítási költségen. 
 
Ferencz Péter polgármester 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
  
 

Kmf. 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 


