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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30.-án 14.00 

órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében 
megtartott üléséről. 

 
N a p i r e n d 

 
 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet tervezet 

2. Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentése 
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
5. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 
6. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Alapító okirat módosítása 
7. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 
8. Bélkő Kft. 2014. évi üzleti terve 
9. Bélkő Kft. ingatlanokra vételi szándéknyilatkozatok 
10. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terv 
11. Közbeszerzési eljárás megbízási szerződése 
12. Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
13. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” című projekt közbeszerzések 
14. Műszaki ellenőr megbízása 
15. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

39/2014.(IV.30) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtása 2014. április 30. 

40/2014.(IV.30) Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének éves 
összefoglaló jelentése azonnal 

41/2014.(IV.30) Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
Társulási megállapodás módosítása 2014. június 30. 

42/2014.(IV.30) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
Alapító okirat módosítása 

elfogadást követő 8. 
nap 

43/2014.(IV.30) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatása 2014. április 

44/2014.(IV.30.) Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti 
terve azonnal 

45/2014.(IV.30.) Szilvás 2001 Bt. vételi szándéknyilatkozata a 1017/54 hrsz-ú 
ingatlanra, 6 havi részletfizetéssel azonnal 

46/2014.(IV.30.) BM Komp Kft. vételi szándéknyilatkozata, a 1017/65 hrsz-ú 
ingatlanra azonnal 

47/2014.(IV.30.) Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve azonnal 
48/2014.(IV.30.) A közbeszerzési eljárás megbízási szerződése azonnal 

49/2014.(IV.30.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottsági 
tagok 

2014. május 5. 
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Bélapátfalva, 2014. április 30. 
 
  
                      
 
 
 
 
                      Ferencz Péter                                                   Fehér Lászlóné  
 polgármester  címzetes főjegyző 

 
 
 
 

 

50/2014.(IV.30.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt 
kivitelezési munkái tárgyú ajánlattételi felhívás 

2014. május 31. 

51/2014.(IV.30.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekthez 
szükséges eszközök szállítása tárgyú ajánlattételi felhívás 

2014. május 31. 

52/2014.(IV.30.) „Tájház korszerűsítése” tárgyú pályázat műszaki ellenőrzés 
munkáival az Expert 2001 Kft. Kisari János megbízása 2014. május 31. 

53/2014.(IV.30.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú pályázat 
műszaki ellenőrzés munkáival az Egri Közműtervező és 
Kivitelező Iroda Bt. megbízása 

2014. május 31. 

54/2014.(IV.30.) 
Bélapátfalva, Vörösmarty utca (209 hrsz) járdaépítés és felszíni 
vízelvezetés munkáinak műszaki ellenőrzésével az Egri 
Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt. megbízása 

2014. május 31. 

55/2014.(IV.30.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú pályázat 
villamosság műszaki ellenőrzésével Kelemen Imre egyéni 
vállalkozó megbízása 

2014. május 31. 

56/2014.(IV.30.) Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde zárva tartása azonnal 

57/2014.(IV.30.) 
Berecz Zsolt egyéni vállalkozó Bélapátfalva, IV. Béla út 25. szám 
alatti Ördögkatlan söröző 4*4 méteres ideiglenes terasz 
létesítése 

2014. április 30. 

58/2014.(IV.30.) 
A szolgáltatók felkeresése, a bélapátfalvai kábeltévé 
megjelenítésének lehetőségéről a műsorkínálatukban. 2014. május 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

8/2014.(V.09.) Önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról 

9/2014.(V.09.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet 
módosításáról 

10/2014.(V.09.) Önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodásról szóló 22/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30.-án 14.00 

órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében 
megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

         Barta Péter, Csuhány Béla és Csűrös Zoltán testületi tagok. 
 

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt és Vizy Pál testületi tagok. 
 
Meghívottak:     Kovács Ervinné KHT ügyvezető igazgató 
                            
Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
 Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
 Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz, az első naprendi pont 
után, második napirendként a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének megtárgyalására. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet tervezet 

2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása 
3. Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentése 
4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
5. Települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
6. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 
7. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Alapító okirat 

módosítása 
8. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 
9. Bélkő Kft. 2014. évi üzleti terve 
10. Bélkő Kft. ingatlanokra vételi szándéknyilatkozatok 
11. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terv 
12. Közbeszerzési eljárás megbízási szerződése 
13. Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
14. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” című projekt 

közbeszerzések 
15. Műszaki ellenőr megbízása 
16. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet tervezet 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy tárgyalta a napirendi 
pontot a Pénzügyi és Gazdasági bizottság és a Szociális, Oktatási, Kulturális bizottság, kéri, az 
elnököket, ismertessék a bizottságok álláspontjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 
kiegészítést nem tett a rendelet tervezethez, egyhangulag, elfogadásra javasolják a Képviselő-
testületnek. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 
kiegészítést nem fűzött a rendelet tervezethez, egyhangulag, elfogadásra javasolják a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a bizottsági elnököknek a tájékoztatást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri, szavazzanak az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.09.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról. (1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy tárgyalta a napirendi 
pontot a Pénzügyi és Gazdasági bizottság és a Szociális, Oktatási, Kulturális bizottság, kéri, az 
elnököket, ismertessék a bizottságon elhangzottakat. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 
kiegészítés nélkül egyhangulag, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot 
kiegészítés, észrevétel nem volt, egyhangulag, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a bizottság elnökeinek a tájékoztatást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri, szavazzanak a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

39/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
végrehajtását, amely beépül az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
végrehajtásáról szóló rendeletébe. 
 
 

                                                                                           Határidő: 2014. április 30. 
                                                                                             Felelős: címzetes főjegyző 

 
  
III. Napirend 
Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy tárgyalta a napirendet 
a Pénzügyi és Gazdasági bizottság, kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse a 
bizottságon elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, 
kiegészítést nem fűzött hozzá, korábban már tárgyaltuk, egy pont volt ahol megállapításokat tett 
a belső ellenőri vizsgálat, ez pedig a non-profit és a civil szervezetek részére nyújtott 
támogatások, erről korábban hoztunk határozatot, egyhangulag elfogadásra javasolják a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a bizottság elnökének a tájékoztatást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri, szavazzanak az Önkormányzat 
2013. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről a tervezet szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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40/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentését. 
 

                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                             Felelős: címzetes főjegyző 
 

IV. Napirend 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy tárgyalta a napirendet 
a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság, kéri Barta Pétert a bizottság elnökét ismertesse a 
bizottságon elhangzottakat. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a napirendet, ami 
törvényi kötelezettségből adódó változást jelent, a bizottság kiegészítés nélkül elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a bizottság elnökének a tájékoztatást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri, szavazzanak a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.09.) önkormányzati 
rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról. (2. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kéri, Fehér Lászlóné címzetes 
főjegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy törvényességi észrevétel szerint, 
ingatlantulajdonost, ingatlanhasználóra kell módosítani, amit végig kell vezetni a rendeleten, 
illetve az üdülők vonatkozásában kell részlet szabályokat megállapítanunk. A törvény 
szabályozza, de ezek az üdülők csak a település belterületére vonatkoznak, külterületre nem 
értendők, mert ott nem fizetnek szemétszállítási díjat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy tárgyalta a napirendet a Pénzügyi és Gazdasági bizottság, kéri Csűrös Zoltánt a 
bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot 
kiegészítést nem fűzött a rendelet módosításához, egyhangulag elfogadásra javasolják a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Települési 
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról a tervezet szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.09.) önkormányzati 
rendeletet, a települési hulladékgazdálkodásról szóló 22/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. (3. melléklet) 
 
 
VI. Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási megállapodás 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi, Fehér Lászlóné címzetes 
főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt ülésen is tárgyaltunk róla, módosítottuk 
a társulási megállapodást. A társulás székhelye átkerül Szilvásváradra. Az előző módosítás 
arról szólt, hogy az összes pénzügyi, gazdasági folyamatokat, feladatokat Szilvásvárad 
Polgármesteri Hivatala végzi, valamint ezen kívül egyéb feladatokat, mint a társulási 
megállapodás módosítás, jegyzőkönyvek elkészítése, intézményi működési engedélyek, azt a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Szociális bizottság is tárgyalta a napirendet. Kéri, Barta Péter Szociális, 
Oktatási, Kulturális bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság 
álláspontját. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot 
kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Bélapátfalva 
és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási megállapodás módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

41/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását (továbbiakban: Megállapodás) és 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A Megállapodás 2.b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) A Társulás székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 7.” 
 

2. A Megállapodás 6. pont 5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 
végrehajtásuk szervezése) a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 
megosztva a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatallal. A Társulás és 
intézménye teljes körű pénzügyi, gazdasági feladatait a Szilvásváradi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el, az egyéb munkaszervezeti feladatokat (különösen: 
társulási tanács jegyzőkönyveinek elkészítése, Társulási Megállapodás 
módosítása, intézmény működési engedélyének módosítása) a Bélapátfalvai 
Közös Önkormányzati Hivatal.” 
 

Határidő: 2014. június 30. 
                                                                                   Felelős: polgármester 

 
 
VII. Napirend 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Alapító okirat módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, kapcsolódik az előző napirendi 
ponthoz, Alapító Okiratban átvezetjük a székhelynek a módosítását. Elmondja, hogy a Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Szociális bizottság tárgyalta a napirendi pontot kiegészítés nélkül 
egyhangulag, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Alapító okirat módosításáról az 
előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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42/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Fenntartó és irányító szerv neve: Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális 
Társulás, melyet a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet útján 
lát el a Társulási Megállapodás szerint megosztva a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatallal.” 

 
2.  Az Alapító Okirat 13.1.1., 13.2.1., 13.3.1. és 13.4.1 pontjaiban szereplő „3349 Nagyvisnyó, 

Felszabadulás út 12.” szövegrész helyébe „3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.” szövegrész lép. 
 
3. Az Alapító Okirat 16. pontjában a „Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép. 
 
4. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„17./ Az intézmény belső tagozódása 
Intézményvezető 

• Pénzügyi igazgatás                        - 0,5 fő 
• Gyermekjóléti szolgálat        - családgondozó: 2 fő 
• Családsegítés        - családgondozó: 2 fő (ebből 1 fő az intézményvezető) 
• Házi segítségnyújtás feladataira   

       - szociális gondozó: 10 fő 
       - társadalmi gondozó: 1 fő 

• Étkeztetés feladataira                    - szociális segítő (100 főre vetítve 1 fő):  1 fő 
• Időskorúak nappali intézményi ellátása    

       - nappali ellátást vezető:  2 fő 
        - szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve 1 fő):2 fő         

 
      Az intézmény belső felépítését, működésének rendjét Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzíti.” 
 
5. Az Alapító Okirat módosítása 2014. július 1-jén lép hatályba. 
 

   Határidő: elfogadást követő 8. nap 
                                                          Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, egy pályázatról lenne szó. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, Csűrös Zoltánt a bizottság 
elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendet. Elmondja, a 
pályázati lehetőség arról szól, hogy 100% támogatás mellett önerő nélkül kamerás rendszer 
bővítésére van lehetőség, erre kívánunk pályázni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy ez egy közbiztonság növelését támogató pályázat, ahol egy zárt láncú kamera 
rendszeren belül több kamera kerül elhelyezésre, ezek rendőrség által megadott GPS 
koordináták szerint lesznek felszerelve, a rendőrség által megadott helyekre, és egy központi 
szoftver bázissal, ami a rendőrségen lesz várhatóan, ők fogják üzemeltetni, Webkameraként is 
ismert, hogy működik, mozgó és éjjellátó kamerák. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

43/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
28/2014. (IV.1.) számú BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatási igénylésének lehetőségét és úgy határozott, 
hogy az árajánlatban szereplő 9 kamerás rendszerre 6.821.367 Ft összegben 
pályázatát benyújtja.  
 

Határidő: 2014. április 
Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
Bélkő Kft. 2014. évi üzleti terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a múltkori ülésről 
elmaradt az aktuális változtatások miatt. Az előttünk lévő üzleti terv egy erősen 
költségcsökkentett tervet tartalmaz, illetve plusz bevételként a közben aláírt szerződések, 
aláírandó szerződések bevételeit tartalmazza. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, kéri, Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.   
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítést nem fűzött a napirendi 
ponthoz, az alapelvet próbálta tartani az ügyvezető asszony, folyó bevételekből finanszírozzuk 
a folyó kiadásokat és az ingatlan értékesítésekből pedig adjunk támogatást. Egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Bélkő Kft. 
2014. évi üzleti tervéről az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

44/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervét. 
 

                                                                                                Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
X. Napirend 
Bélkő Nonprofit Kft. Elővásárlási nyilatkozat 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét 
Csűrös Zoltánt, ismertesse cégnevekkel a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az első vételi szándéknyilatkozat a Szilvás 2001 
Bt.-től érkezett, megvásárolni kíván egy 4300 m2-es 1017/54 hrsz-ú ingatlant, 400 Ft/m2 áron és 
6 havi részletfizetéssel. A második pedig a BM Komp Kft. 2100 m2-es 1017/65 hrsz-ú ingatlant 
szeretne megvásárolni, szintén 400 Ft/m2 áron, a vevő jelezte, hogy egy összegben kívánja 
kifizetni tehát itt részletről nem beszéltünk. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangulag 
támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a vételi szándéknyilatkozatokat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az elhangzottakhoz annyit egészítsünk ki, hogy ha a másik vevő is közben kéri 
a 6 hónapos részletfizetést, akkor arra is lehetősége lesz az ügyvezető asszonynak. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, a Képviselő-testület tagjait 
szavazzanak a Szilvás 2001 Bt. vételi szándéknyilatkozatáról a Pénzügyi bizottság javaslata 
alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

45/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szilvás 2001 Bt. vételi szándéknyilatkozatát a 1017/54 hrsz-ú ingatlanra, 6 havi 
részletfizetéssel 400 Ft/m2 áron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Társulási ülésen ennek megfelelően szavazzon. 
                                                                                              Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a BM Komp Kft. vételi szándéknyilatkozatáról 
kiegészítve, ha közben kéri a 6 hónapos részletfizetést, akkor arra is lehetősége lesz az 
ügyvezető asszonynak. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

46/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
BM Komp Kft. vételi szándéknyilatkozatát, a 1017/65 hrsz-ú ingatlanra 400 Ft/m2 
áron. Kiegészítve azzal, hogy ha közben kéri a 6 hónapos részletfizetést, arra is 
lehetősége lesz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Társulási ülésen ennek megfelelően szavazzon. 
 
                                                                                              Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: polgármester 
XI. Napirend 
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terv 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, kiegészítést nem tett a napirendhez. Elmondja, hogy a Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztések című projekt közbeszerzési ütemezése van előttünk, írásos 
formában, a bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, a Képviselő-testület tagjait 
szavazzanak az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

47/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét. (4. melléklet) 
 

                                                                                                 Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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XII. Napirend 
Közbeszerzési eljárás megbízási szerződése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, kiegészítést nem tett a napirendhez, elmondja, hogy korábban is ez a cég 
végezte a közbeszereztetéseket az önkormányzatnál, kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a 
bizottság a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
közbeszerzési eljárás megbízási szerződéséről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

48/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
közbeszerzési eljárás megbízási szerződését. (5. melléklet) 
 

                                                                                                 Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
XIII. Napirend 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok elbírálására egy 3 tagú 
bizottságot kell létrehozni. A kiküldött anyagban két név szerepelt, Dudásné dr. Géczi Erika és 
Pádárné Ferencz Éva. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság 3. főnek a főépítész Bognár Endrét 
javasolta egyhangulag, a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más javaslat. Kéri, szavazzanak a közbeszerzési 
Bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról a Pénzügyi bizottság javaslata és az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

49/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvi Apátságnál” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
Bíráló Bizottsági tagokat. 
Bíráló Bizottsági Tagok: 

1.) Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
2.) Pádárné Ferencz Éva pénzügyi előadó Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal 
3.) Bognár Endre főépítész  

 
                                                                                                Határidő: 2014. május 5. 

                                                                                           Felelős: polgármester 
 
XIV. Napirend 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” című projekt közbeszerzések 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy nagy volumenű projektről van szó, ami két részre 
van osztva. Az egyik kivitelezési munka az Apátsághoz vezető sétány, parkoló rendbetételére 
vonatkozik, valamint az Apátság mellett lévő épület tetőfelújítása, vakolatcsere, festés. Ennek 
ajánlattételi felhívása van előttünk. Megkaptuk a 7 vállalkozó nevét, akiket a pályázatíró 
javasolt. A pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri, szavazzanak a „Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” című projekt közbeszerzések kivitelezési 
munkálataira a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a 7 vállalkozó meghívásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

50/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt kivitelezési munkái tárgyú ajánlattételi felhívását. (6. 
melléklet) 
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Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az alábbi 
vállalkozásoknak küldi meg: 
 
1.      Visz-Fuvar Fuvarozó és Gépszolgáltató Kft.    3300 Eger,  0779/49 hrsz. 
2.      Szalay Bau Kft.    Székhely: 9012 Győr, Garam János u. 2/1. 
                                   Levelezési cím: 5137 Jászkísér, Madách tér 8. 
3.      Tengely Közmű Kft.          3300 Eger,  Kőlyuktető 071/5 hrsz. 
4.      Horuczi 97 Kft.                   3334 Szajla, Kertész út 25. 
5.   Borosvill Kft.                      3349 Nagyvisnyó, Béke u. 6. 
6.   Simox Kft.                          3349  Nagyvisnyó, Alkotmány u. 36. 
7.   Likai Kft.                            3346 Bélapátfalva, Hársas u. 4. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás 
vállalkozásoknak történő megküldésére. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
                                                                                         Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy ugyan ennek a pályázatnak a második fele az eszközbeszerzés, tárgyalta a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Kéri, Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Turisztikai fejlesztésről van szó, műszaki, 
technikai, hangosítási eszközök egyéb tárgyak beszerzéséről. Másik ajánlattételi felhívás is 
került kiküldésre, itt 5 céget javasolt a pályázatíró. Annyi megjegyzést tett a bizottság, hogy a 
kis épületnek a riasztási rendszerét vizsgáljuk felül, illetve korszerűsítsük. Ezzel a 
megjegyzéssel egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy ebből az eszközbeszerzésből hiányzott még 3 cég, aki a hangosítással is 
foglalkozik, amivel most kiegészítené az ajánlattételi listát. Custom Shop Kft.   1137 Budapest, 
Radnóti Miklós u. 25., Olasz És Társa Bt.     3525 Miskolc, Szent páli út 2-6., és Csámpai 
Károlyné    3300 Eger, Kováts János u. 6.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az eszközbeszerzésről a pénzügyi bizottság 
javaslata szerint és a plusz 3 cég kiegészítéséről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

51/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú ajánlattételi 
felhívását. (7. melléklet) 

Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az alábbi 
vállalkozásoknak küldi meg: 
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1.  KELET-TANÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.       4551 Nyíregyháza, Fő u. 53. 
2.  KOPEXCO Kereskedelmi Kft.    1143 Budapest, Stefánia út 32. 
3.  CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 
     3353 Aldebrő, Arany János u. 11. 
4.  LEBA Bútor Gyártó Szoftver és Interaktív Taneszköz Forgalmazó Kft. 
    1142  Budapest, Rákóczi u. 42. 
5.  Mr.KOOL Kft            7500 Nagyatád, Dózsa György út 100. 
6. Custom Shop Kft.   1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25. 
7. Olasz És Társa Bt.     3525 Miskolc, Szent páli út 2-6. 
8. Csámpai Károlyné    3300 Eger, Kováts János u. 6. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
XV. Napirend 
Műszaki ellenőr megbízása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy műszaki ellenőri 
megbízatásokról van szó, ami még ide tartozik az Apátsági projekthez, az a Tájház 
korszerűsítése, és a Bélapátfalvai Vörösmarty utca járdaépítése és vízelvezetése. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltánt a bizottság elnökét 
ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, kiegészítést nem tett a napirendhez, egyhangulag, elfogadásra javasolják a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Tájház korszerűsítése” tárgyú projekt Expert 
2001 Kft. műszaki ellenőri megbízásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

52/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a „Tájház korszerűsítése” tárgyú pályázat műszaki ellenőrzés munkáival az 
Expert 2001 Kft.-t bízza meg 200.000 Ft + áfa összegben. Műszaki ellenőr neve: 
Kisari János. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése – Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú projekt műszaki 
ellenőri megbízásáról az Egri Közműtervező Bt.-vel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

53/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási örökség 
bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú pályázat műszaki ellenőrzés 
munkáival az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt.-t bízza meg, 450.000 Ft + 
Áfa összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
                                                                                                     Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva, Vörösmarty utca járdaépítés és 
felszíni vízelvezetés munkáinak műszaki ellenőrzési megbízásáról az Egri Közműtervező és 
Kivitelező Iroda Bt.-vel.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

54/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Bélapátfalva, Vörösmarty utca (209 hrsz) járdaépítés és felszíni vízelvezetés 
munkáinak műszaki ellenőrzésével az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt.-t 
bízza meg 200.000 Ft + 27% Áfa összegben. A műszaki ellenőrzési tevékenységet 
Vendrei Mária végzi. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert 
a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
                                                                                                    Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Apátsági pályázathoz a villamosság 
kiépítéséhez van még egy egyéni vállalkozó, akinek a megbízását javasolja. Kéri, a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak Kelemen Imre egyéni vállalkozó megbízásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

55/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási örökség 
bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú pályázat villamosság kiépítése 
műszaki ellenőrzésére Kelemen Imre egyéni vállalkozót bízzuk meg 50.000 Ft + Áfa 
összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés megkötésére.  
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
XVI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy egyéb ügyek, indítványok napirend alatt a 
Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde zárva tartásáról van egy előterjesztés. 
Elmondja, hogy a Szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri, Barta Pétert a bizottság 
elnökét ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az intézményvezető asszony minden évben 
beadja igényét a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde zárva tartásáról. Idén is 
kérelmezte 2014. augusztus 18-tól augusztus 31-ig, illetve 2014. december 29.—től 2015. 
január 2-áig fertőtlenítő festés miatt. A bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztett kérelmet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
zárva tartásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 
 

56/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a 
Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2014. augusztus 18- augusztus 31., 
illetve a 2014. december 29 – 2015. január 2. közötti zárva tartását. 
 

                                                                                                Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy érkezett egy kérelem az Ördögkatlan söröző 
Bélapátfalva, IV. Béla út 25. szám alatt lévő vendéglátó egység részéről, 4m*4m-es 
mobilteraszt szeretne létesíteni. Elmondja, hogy az elmúlt két évben erre nem adtunk engedélyt 
a szomszédokkal folytatott viták miatt. Tudomása szerint a viták megszűntek az utóbbi időben. 
A műszaki kitételeket megfogalmazza az építésügyi osztály. Javasolja, hogy engedélyezzük 
május 10.-től szeptember 30.-ig vagy október 31.-ig. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait 
támogatható-e a kérelem, milyen kitétellel, mettől meddig engedélyezzük.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy a parkolás az ABC környékén nem egyszerű, ha elveszünk 4 métert, az mennyire 
befolyásolja a forgalmat? Meg kellene nézni nehogy balesetveszélyes legyen, mert korábban 
nem volt az ABC-nek sem ez az újjáépítése. Támogatja a mobilterasz létesítést. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A megegyezések alapján fölfestésre kerülnek a forgalom elől elzárt terület jelei, ez panaszként 
érkezett már a bérlők részéről is és a vásárlók részéről is, hogy megállnak párhuzamosan a 
vendéglátó egységgel, nehezítik a normál parkolási lehetőséget. Támogatja a terasz 
megépítését. Írásban nyilatkozatot kért a szomszédoktól, 3 támogató nyilatkozat érkezett, a 4. 
szomszédot többszöri keresésre sem értük el.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Elmondja, hogy korábban a zajjal volt a probléma, törvényi előírások elég egyértelműen 
fogalmaznak a zajszint vonatkozásában. Ha benne lesz az engedélyben, akkor nem lehet 
gondja a bérlőnek ebből. A másik gondolata, hogy korábban a forgalom elől elzárt területtel 
kapcsolatosan beszéltünk egy szervízútról, illetve gépjármű forgalomról. Kérdezi, ebben van-e 
előrelépés? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy a múlthéten voltak kinn a helyszínen a közúttól, de anyagot nem kaptunk azóta 
sem. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Ördögkatlan söröző, Berecz Zsolt egyéni 
vállalkozó Bélapátfalva, IV. Béla út 25. 4*4 m-es terasz ideiglenes kihelyezéséről, a megfelelő 
törvényi feltételekkel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

57/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Berecz Zsolt egyéni vállalkozó, 
a Bélapátfalva, IV. Béla u. 25. szám alatt lévő  „Ördögkatlan Söröző” üzemeltetője – 
székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 25. -  ideiglenes mobilterasz létesítése 
iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a  Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 1007. hrsz.ú közterületből 16 m2 (4 m x 4 m) 
területet 2014. május 10. napjától 2014. október 31. napjáig ideiglenes mobilterasz 
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létesítése céljából bérbe adja ,  a zajterhelési határérték betartása mellett (nappal 55 
dB, éjszaka 45 dB), amennyiben a kérelmező a közterület rendeltetésétől eltérő 
használatra vonatkozó kérelmét benyújtja. 

                                       Határidő: 2014. május 10..
                                    Felelős: polgármester 

Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy korábban szó volt róla, egyéb szolgáltatóknál a helyi kábeltévé 
népszerűsítésének. A településen több szolgáltató van jelen. A Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság azt javasolja, hogy keresse meg az önkormányzat ezeket a szolgáltatókat, és próbálja 
elérni, hogy a Bélapátfalvai kábeltévé alapcsomagba kerüljön, nem csak a jelenlegi 
szolgáltatónál, hanem más szolgáltatóknál is. Kéri, a bizottság a Képviselő-testület 
támogatását. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Elmondja, hogy személyesen most váltott csomagot és szolgáltatót. Rákérdezett az 
ügyfélszolgálatos kolléganőre, hogy milyen lehetőség van arra, hogy egy helyi kábeltelevíziót 
egy ilyen rendszerbe integráljunk. A kolléganő elmondta, hogy országos szinten 5 ilyen 
lehetőségről van tudomása, ami egy megyei jogú városnál akkora létszámot érintett, ahol már 
meglépték ezt. Helyi televízió integrálása nem jellemző, elég horribilis összeget jelent. 
Hivatalosan meg lehet kérdezni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Írásban elmegy a kérelem, és akkor innentől választ várunk rá. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

58/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy az önkormányzat felkeresi a szolgáltatókat, a bélapátfalvai kábeltévé 
megjelenítésének lehetőségéről a műsorkínálatukban, és alapcsomagba kerüljön. 

 
Határidő: 2014. május 31.  

                                                                                         Felelős: polgármester 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Korábban már felvetette a Rákóczi úton van egy bontási engedélyes ügy, bontási határozatos 
épület. Korábban póthagyatékról beszéltünk. Kérdezi, van-e ebben előrelépés? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy nem tud ebben információval szolgálni, mert innentől kezdve járási hivatali ügy 
lett. Bélapátfalvai Önkormányzatnak nincs benne kompetenciája, nem tudja hivatalosan hol tart 
az ügy. A járási hivatalnak kellett volna, hogy értesítse a lakost ebben az ügyben. Komplikált 
lesz a póthagyaték lefolytatása, lehet, azért húzódik az ügy. A hivatalos eljárás 1 éven túl is 
eltarthat, amennyiben a póthagyatékokat le kell folytatni, mert egy olyan néven volt még a 
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tulajdoni lapon bejegyzés, aki az 1800-as évek végén született és nem volt egyenes ági 
örököse. 
 
Kary József alpolgármester: 
Felveti az ötletet, hogy ha esetleg megkeresnénk a Járási Hivatalt és betekintéssel 
megkérdeznénk, hogy hol tart az ügy, tájékoztassanak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy szívességgel tájékoztathatnak, de nem kötelességük. 

 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, járható-e az, hogy a bontásra ítélt épületnek az állékonyságát egy aládúcolással nem-
e lehetne biztosítani, és a 80 cm területről a kidőlt vályogfal maradványt, ami károsítja a 
szomszédos ingatlan épületét, azt meg eltakarítani? Mert már ez is segítség lenne.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, hogy hétfőre a közcélú karbantartók érkezzenek ki, és az udvart takarítsák ki, hogy a víz 
továbbra már károkat ne okozzon. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy minden évben kérjük vissza a tó környéki területeket, plusz a 
horgász házat, ezt ebben az évben is visszautasították. Az első levelezést 1987-ben Barta 
Péter édesapja kezdte el a tanácsi rendszerben. 1987-óta nem volt olyan év, amikor nem kértük 
vissza, Nemzeti Parkra, illetve Natura 2000-re hivatkozva újfent elutasítottak bennünket. 
Maximum vagyonkezelői jogot kaphatunk, ha a jelenlegi vagyonkezelő hozzájárul. 
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy az akkori államtitkár ígéretet tett az egyezkedés során, hogy a természeti 
értékkel nem bíró területeket (az márgabánya melletti területek) mind madárvonulási területek, 
és azokat ki fogja venni. Szóbeli ígéret volt csak, nincs róla jegyzőkönyv. Úgy gondolja, hogy 
azért tették ezt a területet Natura 2000 alá, hogy a majdani ipart ellehetetlenítsék. A távolsági 
szalag csíkja Natura 2000-es terület egészen a bányáig, a legnagyobb madárvonulási terület. 
Mellette a két domboldal az meg nem, csak a távolsági szalag. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Elmondja, hogy ha jól emlékszik januárban változott a Volán menetrendje, megkeresték páran 
az ügyben, hogy a kora reggeli órákban volt Bélapátfalván 5 órakor buszjárat, és azt most 
megszüntették. Nagyvisnyói jön, de az elég zsúfolt mire ideér. Kérdezi, nem-e lehetne a 
Volánnál megérdeklődni, van-e rá mód, hogy visszategyék?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Két hete volt egyeztető tárgyalás a menetrendről. De írásban jelezhetjük, pontosan leírva melyik 
járatról lenne szó. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Összeszedi az információkat és írásban leadja a kérelmet a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatal titkárságára. Elmondja, hogy páran használják még a vasúti közlekedést, 3-4 járat megy 
még. A kis állomásnál a cementgyári megállóban csak egy pad van, vizsgáljuk meg nem-e 
lehetne egy esőbeállót oda építeni, hasonlóan, mint Mónosbél végén a buszmegállóban, ahová 
be tudnak állni az utasok. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköltségeltetünk egy filagóriaszerű beállót.   
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Csűrös Zoltán képviselő: 
Lenne még egy kérés a Szabadság úti lakótelepi lakók jelezték, hogy a GAMESZ hátsó kertje le 
lett nyitva, egy kitaposott ösvény már kialakult időközben, ahol a gyalogosok közlekednek. 
Egyszerű járda kialakításának lehetősége cementlapokból lenne a kérés. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megvizsgáljuk az ideiglenes betonlapok elhelyezésének lehetőségét, hozzáteszi egyébként az 
nem közterület. 

 
Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak az ülésen való részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 Ferencz Péter                                Fehér Lászlóné 
 polgármester                               címzetes főjegyző 


