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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-
én 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről.  

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Önkormányzati tulajdonú épületek bontása 
2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt 

szerződés módosítás 
3. KEOP-2014-4.10.0/N pályázat 
4. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

102/2014. (VII.31.) Akácfa úti ingatlan bontási tervének elkészítése 2014. szeptember 30. 

103/2014.(VII.31.) 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt 
1. rész szerződésének határidő módosítása 

2014. augusztus 31. 

104/2014.(VII.31.) KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes pályázat ajánlattételi felhívás 2014. augusztus 31. 

 
 
 
 
Bélapátfalva, 2014. július 31. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-

én 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
     Kary József alpolgármester  
   Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Péter testületi tag 
             
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
                                     
                                  
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő 
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot: 
 
 

N a p i r e n d 

 
1. Önkormányzati tulajdonú épületek bontása 
2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt 

szerződés módosítás 
3. KEOP-2014-4.10.0/N pályázat 
4. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 

 

I. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú épületek bontása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy projektegyeztető megbeszélésen vett részt a tanuszodával 
kapcsolatosan, ahol tájékoztatták, hogy ősszel fog eldőlni, lesz-e pályázat. Mivel a 
projektben telket kértek a megvalósításhoz, így a rendelkezésre álló telken lévő 
épületet az önkormányzatnak kell lebontani, melyhez bontási terv szükséges. A 
beruházás 145 M Ft összegű lesz, ehhez 25% önerőre lenne szükség, a Képviselő-
testület korábban úgy döntött, hogy 5 M Ft-ot biztosít. Kértük, hogy az uszoda nyáron 
strandként üzemeljen, a Nemzeti Sport Központok fogja üzemeltetni.  
Az Akácfa úton lévő 451 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő épület életveszélyes, 
melyet szintén bontani kell.  
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Vizy Pál képviselő: 
Feleslegesnek tartja addig a bontási terv elkészítését, amíg el nem dől, lesz-e 
pályázat. Javasolja, hogy csak az Akácfa úti ingatlan bontási terve készüljön el. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a főépítészt vonjuk be a Tanuszoda projektbe. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Képviselő-testület a Tanuszoda területén lévő épület bontási 
tervét csak akkor készítteti el, ha eldől lesz-e pályázat.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Akácfa úti 451 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanon lévő épület bontási tervének elkészítéséről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

102/2014.(VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva Akácfa 
út 451 hrsz alatti ingatlanon lévő épület bontási terve készüljön el. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

II. Napirend 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt szerződés 
módosítás 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy a „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt 
keretében az „1.rész: Bemutatóterem berendezései, árusító pavilonok” tárgyban a 
Kopexco Kft-vel megtörtént az adásvételi szerződés megkötése, határidő módosítása 
szükséges.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy az Apátságnál az illemhely kialakítása megoldott lesz-e a női, férfi, 
illetve mozgáskorlátozottak részére? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Apátság melletti „kis házban” lesz kialakítva az illemhely, a mozgáskorlátozottak 
részére személyesen fog utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt „1. rész: Bemutatóterem berendezései, árusító 
pavilonok” szerződésének módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

103/2014.(VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 
projekt „1. rész: Bemutatóterem berendezései, árusító pavilonok” Kopexco 
Kft-vel megkötött adásvételi szerződés módosítását. (1. melléklet) 
 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

III. Napirend 
KEOP-2014-4.10.0/N pályázat 
 
Ferencz Péter polgármester: 
KEOP-2014-4.10.0/N sz. Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése pályázati kiírás alapján az előterjesztésben szereplő cégek részére 
kívánja az önkormányzat megküldeni az ajánlattételi felhívást. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 
számú pályázati kiírás alapján készült ajánlattételi felhívásról és a 3 cégnek való 
megküldéséről az előterjesztés szerint. 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

104/2014.(VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” Bélapátfalva 
Város Önkormányzat Egészségház épületének ajánlattételi felhívását. (2. 
melléklet) 
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az 
alábbi vállalkozásoknak küldi meg: 

1. Green Plan Energy Kft. 3700 Kazincbarcika, Pollack M. u. 3. 
2. FOTOZOOM Kft. 4231 Bököny, Arany J u. 15. 
3. NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. 

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

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
IV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az augusztus 20-ai ünnepi program és a 
díszpolgári cím átadása 19-én legyen megtartva? 
 
Vizy Pál képviselő: 
Augusztus 20-án egy színvonalas rendezvényt kell tartani, ahol a díszpolgári cím 
átadásra kerül, és meghívni azokat az embereket, akik tettek valamit a városért. 19-
én maradjon a tűzijáték és a koncert, mivel a környékbeliek és a városlakók már ezt 
szokták meg. A 18-án megrendezésre kerülő Alma koncertre belépőt lehetne szedni. 
Kérdezi, hogy a rendezvények alkalmával miért nincsenek szponzorok és színes 
meghívók? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Alma koncertre nem lehet belépőt szedni, mivel a szerződés már így lett aláírva. 
Augusztus 20-án marad az ünnepi műsor és a díszpolgári cím átadás, 19-én pedig a 
tűzijáték és a koncert. 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Bélkő Nonprofit Kft az üzleti tervében 
nem különített el munkahelyteremtő támogatásra összeget, így a Fuvar Logisztik Kft 
ingatlanvásárlása által beérkező 17.000.000 Ft kerüljön erre a célra felhasználásra. A 
Bélkő Nonprofit Kft írjon előterjesztést a következő képviselő-testületi ülésre, hogy 
ezzel az összeggel módosul az üzleti terve. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Mónosbél csatlakozni kíván az 
elsősegélynyújtó helyhez, és kérte Bükkszentmárton képviselő-testületét is, döntsön 
csatlakozási szándékáról. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


