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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 
18-án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. 
alatti önkormányzati épület tanácskozó termében. 

 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
2. A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi 

költségvetése 
3. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetése 
4. Bélapátfalva Város önkormányzata 2013. évi költségvetése 
5. Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi 

munkaterve 
6. A gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
7. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek 

módosítása 
8. Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
9. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési szilárd-hulladék gazdálkodási 

rendszer fejlesztése című KEOP.1.1.1. pályázata 
10. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

13/2013.(II.18.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 2013. 02. 18. 

14/2013.(II.18.) Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi 
költségvetése 2013. 03. 15. 

15/2013.(II.18.) Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetése 2013. 03. 15. 

16/2013.(II.18.) Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséhez önálló 
napirendek 2013. 05. 31. 

17/2013.(II.18.) Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi 
munkaterve 

folyamatos 
2013. 12. 31. 

18/2013.(II.18.) PEVIK Kft. szerződés módosítása azonnal 

19/2013.(II.18.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

azonnal 

20/2013.(II.18.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési szilárd-hulladék gazdálkodási 
rendszer fejlesztése című KEOP.1.1.1. pályázat lekerülése a napirendről azonnal 

21/2013.(II.18.) A Szabadság úti lakás bérbeadása 2013. 03. 30. 

22/2013.(II.18.) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
Megállapodás módosítása 2013. 02. 28. 

23/2013.(II.18.) Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

azonnal 

24/2013.(II.18.) Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának Módosítása azonnal 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2013.(III.14.) Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete 
2/2013.(II.25.) A gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
3/2013.(II.25.) Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
 
 
 
Bélapátfalva, 2013. február 18. 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 

18-án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva IV. Béla u. 36. sz. 
alatti önkormányzati épület tanácskozó termében.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester   

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

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt képviselő 
 

Meghívottak:   Zay Oszkárné Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetője 
                         Szaniszlóné Molnár Emese Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
                         Központ megbízott vezetője 
                         Lakatos Zoltánné Bélapátfalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
                         elnöke 
                         Dr Holló István könyvvizsgáló 
                         Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház igazgatója 
 
   

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Iparos Józsefné pénzügyi előadó 
                                     Kovácsné Kakuk Anita pénzügyi előadó 
                                     Kormos Rita jegyzőkönyvvezető 
                                      
    
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 

Napirend 
 

1. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
2. A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi 

költségvetése 
3. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetése 
4. Bélapátfalva Város önkormányzata 2013. évi költségvetése 
5. Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi 

munkaterve 
6. A gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
7. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek 

módosítása 
8. Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
9. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési szilárd-hulladék gazdálkodási 

rendszer fejlesztése című KEOP.1.1.1. pályázata 
10. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 

 

 

I.Napirend 
 

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését, és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a 
képviselőket. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetését.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

 
13/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

 

 

                                                                    Határidő: 2013. költségvetés elfogadása 
                                                                      Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                    polgármester 
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II.Napirend 
 

A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi 
költségvetése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Barta Péter képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a képviselő-
testület határozatképes. 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi 
költségvetését, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás 2013. évi költségvetését.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás 2013. évi költségvetését.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi költségvetéséről az előterjesztés 
szerint. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

 
14/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás és 
intézményének 2013. évi költségvetését és azt a Társulási Tanácsnak 
elfogadásra javasolja. 
Felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a 
fentiek figyelembe vételével szavazzon. 

 

 

                                                                                   Határidő: 2013. március 15.  
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
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III.Napirend 
 

Bélapátfalva – Bükkszentmárton - Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton - Mónosbél Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését, és kéri a bizottságok elnökeit, 
tájékoztassák a képviselőket. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton - Mónosbél 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését. 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalva – Bükkszentmárton - 
Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről az 
előterjesztés szerint. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

15/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva – Bükkszentmárton - Mónosbél Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2013. évi költségvetését és 
azt a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. 
Felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a 
fentiek figyelembe vételével szavazzon. 

 

 

                                                                                   Határidő: 2013. március 15.  
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
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IV.Napirend 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetését, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetését azzal a kiegészítéssel, mely szerint külön napirendként kell tárgyalni: 

- a Művelődési Ház működési költségeit,  
- az önkormányzati kintlévőség állományát,  
- a temető működtetését. 

 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetését azzal a kiegészítéssel, mely szerint külön napirendként kell tárgyalni: 

- a Művelődési Ház működési költségeit,  
- az önkormányzati kintlévőség állományát,  
- a temető működtetését. 

 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetését azzal a kiegészítéssel, mely szerint külön napirendként kell tárgyalni: 

- a Művelődési Ház működési költségeit,  
- az önkormányzati kintlévőség állományát,  
- a temető működtetését. 

A Művelődési Ház problémája nem új keletű, eddig is fennállt. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A költségvetés egyik pontja, az egészségügyi ellátásnál a háziorvosi ügyelet ellátása. 
Ennek a háziorvosi ügyeletnek a visszaállítására kellene pénzt fordítani. 
A GAMESZ megszűnt, de említést tettek egy műszaki osztályról. Hány fővel működik 
ez, milyen az összetétele, milyen feladatokat lát el? Ha probléma van, ki a felelőse, 
akinek szólni lehet? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, hogy ha ez így működik és nincs rá panasz, akkor maradhat így, mert 
a házi orvosi ügyelet nem szükségszerű helyben lévő telephellyel. Negyed év 
elteltével érdemes lenne egy felmérést végezni, amelyből kiderülne, hogy a lakosság 
hogyan vélekedik erről. 
Ez a műszaki osztály a volt GAMESZ állománya, azaz karbantartói és parkgondozói 
állomány, ugyanazzal a feladatkörrel. Az idő során kialakul, hogy teljes mértékben 
megegyezik-e a volt GAMESZ feladataival, vagy csak részben fedi le azokat. 
A fizikai állomány vezetője Kiss Csaba. 
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Vizy Pál képviselő: 
Február 15-én volt egy taggyűlés a Művelődési Házban, melyen elhangzott, hogy 
szükség lenne idegenforgalmi szakember alkalmazására, s ez nagy előrelépés lenne 
Bélapátfalva idegenforgalmában. A legközelebbi tárgyaláson ezt át kell gondolni, 
mert ez bevételnöveléssel is járhat az idegenforgalmi adón keresztül. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ez a költségvetés főállású munkahelybővítést nem bír el, de ez nem jelenti azt, hogy 
később se fog. Január 31-ig lehetett pályázni 3 fő közcélú kulturális munkásra, ebből 
2 fő érkezik a Művelődési Házba, 1 fő pedig a Turisztikai irodába. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Azon az ülésen, amelyen megszavazták az orvosi ügyelet mai helyzetét, szó volt 
arról, hogy továbbra is megoldásokat kell keresni erre a problémára. 
 
Barta Péter képviselő: 
Akkor igazán nagy probléma ez, ha majd tényleg baj lesz belőle. Sajnos nem 
finanszíroznak olyan szolgáltatást, amely bizonyos létszám alatt nem kifizetődő. 
Megoldás lenne az is, ha legalább hétvégére vissza lehetne állítani az orvosi 
ügyeletet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az orvosi ügyelet ellátására van árajánlat, és külön napirendként ezt is meg kell 
tárgyalni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság és az Ügyrendi Bizottság által 
elfogadottak szerint 

- a Művelődési Ház működési költségeiről, 
- az önkormányzati kintlévőség állományáról,  
- a temető működtetéséről, 

és a képviselő-testület javaslata alapján az orvosi ügyeleti ellátásról önálló 
napirendek keretében tárgyaljanak. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

16/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetéséhez 
kapcsolódóan önálló napirendek keretében tárgyalja az alábbiakat: 
1. A Művelődési Ház és Könyvtár működési költségei. 
2. Az önkormányzat kintlévőségi állománya. 
3. A temető működtetése. 
4. Központi háziorvosi ügyeleti ellátás. 
 

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



10 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a rendelet-tervezet és az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban rést vevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzata 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta 
az 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletet a Bélapátfalva Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséről a könyvvizsgálói jelentéssel együtt (1.melléklet). 

 
 

V.Napirend 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi 
munkaterve 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2013. évi munkatervét, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a 
képviselőket. 
 

Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2013. évi munkatervét. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2013. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy a június 24-i ülésen 
számoljanak be, akik támogatást kaptak a 2012. évben. Így az előterjesztésben 
megjelölteken kívül Bárdos Péter elnök, Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és 
Városszépítő Egyesület, Ferencz Péter elnök, Bükkalja Hagyományőrző Zenei 
Egyesület és Orbán Krisztina elnök, Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület. 
 

Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2013. évi munkatervét. 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város 
Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi munkatervéről azzal a 
kiegészítéssel, hogy a június 24-i ülésen számoljanak be, akik támogatást kaptak a 
2012. évben. Így az előterjesztésben megjelölteken kívül Bárdos Péter elnök, 
Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület, Ferencz Péter 
elnök, Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület és Orbán Krisztina elnök, Bükki 
Menyecskék Kulturális Egyesület. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

17/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervét 
azzal a kiegészítéssel, hogy a június 24-i ülésen számoljanak be, akik támogatást 
kaptak a 2012. évben. Így az előterjesztésben megjelölteken kívül Bárdos Péter 
elnök, Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület, Ferencz 
Péter elnök, Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület és Orbán Krisztina elnök, 
Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület. (2. melléklet). 
 

                                                                                   Határidő: folyamatos 
                            2013. 12. 31. 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 
 
VI.Napirend 

 
A gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásról szóló  
önkormányzati rendelet módosítását, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a 
képviselőket. 
 

Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a gyermekvédelmi támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a gyermekvédelmi támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását. 
 

Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és elfogadta a gyermekvédelmi támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását. 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a gyermekvédelmi támogatásról 
szóló rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
2/2013.(II.25.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (3. melléklet). 
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VII.Napirend 

 
Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
rendeletek módosításáról. Elmondja, hogy törvényváltoztatás történt, mely szerint 
ezentúl az önkormányzat nem alkothat rendeletet a hulladékszállítás díjáról. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 
szerint. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
3/2013.(II.25.) önkormányzati rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 21/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (4. melléklet). 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A hulladékszállítási díjat a közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni, így ezt a 
díjat a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződésben kell rögzíteni, és 
ezzel javasolja módosítani a szerződést az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 
 

18/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzata és a 
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. (3250 Pétervására, Tisztisor út 29.) 
között települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására 
történő elszállítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítását 
(5.melléklet). 

 

 

                                                                                   Határidő: azonnal 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
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VIII.Napirend 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Lakatos Zoltánné Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 
Megköszöni a jó kapcsolatot Bélapátfalva Város Önkormányzatával. 
Elmondja, hogy a Mártírok úton hiányzik a szilárd burkolat, szükség lenne rá, mert 
veszélyes. 
Fontos lenne az orvosi ügyelet visszaállítása is, vagy valamilyen megoldás keresése 
a problémára. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az az egy utca van Bélapátfalván, amely még nincs szilárd burkolattal ellátva. Sajnos 
az elmúlt esztendőben nem volt olyan pályázat, amivel fel lehetett volna újítani. 
Aszfaltozás előtt előfeltétel lenne a portákon a közművek bevezetése. 
Az orvosi ügyelet elsősorban költség kérdése, külön napirendi pontban javasolja 
megtárgyalni. 
 
Barta Péter képviselő: 
A pályázati kiírás költsége magában foglalja-e a tervezési díjat? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kiviteli tervet nem kérnek, de tanulmánytervet igen, és az engedélyezési terv készül 
el először. A Mártírok út tervezésére árajánlatot fogunk kérni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Bélapátfalva Város Önkormányzata és 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 
 

19/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Bélapátfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), és azt az alábbiak szerint 
módosítja. 
1. A Megállapodás 1.2 pontjának 2. mondata helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
1.2 (A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-

tervezetének előkészítése) 
…” A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét 
jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó 
szabályoknak megfelelően a jegyző készíti elő, melyet a helyi 
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nemzetiségi önkormányzat elnöke e központi költségvetésről szóló 
törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a helyi nemzetiségi 
önkormányzat testülete elé.” 
 

2. A Megállapodás 3.1 pontjában a „helyi önkormányzat önkormányzati 
hivatala” szövegrész helyébe a „Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatal” megnevezés lép. 
 

3. A Megállapodás 3.3 pont 3. mondatában a „Polgármesteri Hivatal” 
megnevezés helyébe a „Hivatal” megnevezés lép. 

 
4. A Megállapodás 6. pontjában a „ Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 

Társulása Munkaszervezetének” megnevezés helyébe a „Hivatal” 
megnevezés lép. (6. melléklet) 
 

 

 

 

                                                                                   Határidő: azonnal 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 
 

IX.Napirend 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési szilárd-hulladék gazdálkodási 
rendszer fejlesztése című KEOP.1.1.1. pályázata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatást kértek írásban arról, hogy hol tart a rekultivációs projekt, de csak 
általános válasz érkezett a pályázatról. Szavazni kell arról, hogy a többi településnek 
mi lesz a díjkalkulációja. Mivel az önkormányzat tagja a társulásnak, javasolja 
támogatni a többi település díjkalkulációját. 
 
Barta Péter képviselő: 
Mivel az önkormányzat tagja a társulásnak, neki is kötelezettséget kell vállalnia, 
nehogy később probléma legyen belőle. Nem tudja, mi lenne a jó megoldás, 
leginkább az, ha már rekultiválnák a szeméttelepet. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Akkor lehetne ezzel foglalkozni, ha a szeméttelep rekultivációja elkezdődik a pályázat 
keretében. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Nem kellene kilépni a társulásból, mert a rekultivációs pályázatnak tartalmi kelléke és 
kedvezményezettje az önkormányzat, bent van egy nyertes pályázat. Javasolja, hogy 
kerüljön le a napirendi pontról. Levelet kell írni, mely tartalmazni fogja hivatkozásként, 
hogy több szomszédos településen már előrehaladott állapotban van a rekultiváció 
és Bélapátfalván mikor kezdődik el, mikorra valósul meg. 
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Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Települési szilárd-hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című 
KEOP.1.1.1. pályázata lekerüljön a napirendi pontról és a levélről. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

20/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési szilárd-
hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP.1.1.1. pályázata 
lekerüljön a napirendi pontról. Levélben kell megkeresni a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást, hogy a 
pályázaton elnyert Bélapátfalvai szemétlerakó rekultivációja mikor kezdődik 
el és mikorra valósul meg, mivel a környezetünkben több szeméttelep 
rekultivációja befejezés előtt van. 
 

 

 

                                                                                   Határidő: 2013. 03. 31. 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 

 

X.Napirend 
 

Egyéb Ügyek, indítványok: 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselőket a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A polgármesteri hivatalban dolgozó építésügyi előadó önkormányzati bérlakás 
igénybevételére adta be kérelmét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szabadság úti önkormányzati 
lakást az építésügyi előadó részére bérbe adni az önkormányzati rendeletben 
meghatározott bérleti díjért. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A településen élőknek is meg kellene adni a lehetőséget, hogy lakást béreljenek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szabadság úti lakótelepi lakás 
bérbeadásáról a polgármesteri hivatalban dolgozó építésügyi előadónak. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

21/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, 
Szabadság u. 2. VII. lph. II/2. sz. alatti 34 m2-es összkomfortos lakást bérbe 
adja Pongrácz Gábor köztisztviselőnek, a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal építésügyi előadójának 2013. április 1-jétől 
köztisztviselői jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2018. március 31-ig. 
A lakás lakbére 402,- Ft/m2/hó, összesen. 13.668,- Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés 
megkötésére. 

 
                                                                                   Határidő: 2013. március 30. 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást 
módosítani szükséges, melyet a képviselő-testület tagjai írásban megkaptak. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

22/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2012. (XI. 30.) 
számú határozatával elfogadott Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta ás elfogadta: 
1. A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. A Hivatal székhelyén a jegyző vezetésével 18 fő ügyintéző 
(összesen 19 fő köztisztviselő) működik (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 8 
fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő pénzügyi-adóügyi ügyintéző, 5 fő igazgatási 
ügyintéző, 2 fő építésügyi ügyintéző). 
 

2. A Megállapodás 6. pont 2. mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„A Hivatal működési (személyi) költségeinek – a 2 fő építésügyi 
ügyintéző kivételével – a központi költségvetésből nem fedezett részét a 
Felek – a saját költségvetésük terhére – lakosságszámuk arányában 
biztosítják.” 
 

3. A Megállapodás 8. pont 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„8. A jegyző, aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek 
lakosságszám-arányos – de legalább két polgármester – többségi 
döntése szükséges. 
 

4. A Megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„11. A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal 
beszámol a képviselő-testületek ülésén.” 
 

5. A Megállapodás 12. pont 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„12. … Ezek jóváhagyásáról a Felek döntenek.” 
 

6.  A Megállapodás módosítása az azt utolsóként jóváhagyó Képviselő-
testületi döntés elfogadásakor lép hatályba. 

 
 
 
                                                                                   Határidő: 2013. február 28. 
 Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 
 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási 
Megállapodást módosítani szükséges, melyet a képviselő-testület tagjai írásban 
megkaptak. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

23/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
Társulási Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) alábbiak 
szerinti módosítását: 
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1. A Megállapodás 6. pont „A Társulás elnöke” alcím 3. mondatában az 
„elnökhelyettes” helyébe az „alelnök” kifejezés lép. 
 

2. A Megállapodás 6. pont „A Társulás elnökhelyettese” alcím helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„A Társulás alelnöke 
A társulási tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére, a 
saját tagjai sorából minősített többséggel alelnököt választ. az alelnök 
személyére az alelnök tesz javaslatot.” 
 

3. A Megállapodás 6. pont „a Társulás közös fenntartású intézménye” 
alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulás közös fenntartású intézménye: 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ” 
 

4. A Megállapodás 9.2 pontjában az „Intézményvezető” kifejezés helyébe 
„1 fő pénzügyi ügyintéző” kifejezés lép. 
 

5. A Megállapodás 15. pontjában az „Egri Városi Bíróság” kifejezés 
helyébe az „Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” kifejezés lép. 

 
 
                                                                                  Határidő: azonnal 
 Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                        polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodást módosítani szükséges, melyet a képviselő-testület 
tagjai írásban megkaptak. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva – Bükkszentmárton 
– Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 

24/2013.(II.18.)Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban: 
Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. A Megállapodás A társulási tanács döntéshozatala cím 4. bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(Minősített többség .… szükséges:) 
… b) a hatáskörébe utalt kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi büntetés kiszabása,” 
 

2. A Megállapodás 6. pont „A Társulás elnöke” alcím helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A Társulás elnökét a társulási tanács tagjai sorából, az önkormányzati 
választási ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a társulási 
tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
Az elnök képviseli a Társulást, akinek távolléte és akadályoztatása 
esetén a képviseletet az alelnök látja el. 
 

3. A Megállapodás 6. pont „A Társulás elnökhelyettese” alcím helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A Társulás alelnöke 
A társulási tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére, a 
saját tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök 
tesz javaslatot.” 
 

4. A megállapodás 12. pontja hatályát veszti. 
 

5. A Megállapodás 15. pontjában az „Egri Városi Bíróság”kifejezés helyébe 
az „Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” kifejezés lép. 

 
 
 
                                                                                  Határidő: azonnal 
 Felelős: Ferencz Péter 

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

Kmf. 
 
 
  Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


