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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 2-
án 15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

1. Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 

2. Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra 
3. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

131/2014. (X.02.) A közterületek elnevezése és házszám rendezés szabályai folyamatos  
2015. december 31. 

132/2014. (X.02.) Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra 2014. október 31. 

133/2014. (X.02.) Dr. Losonczy Kornél György háziorvosi szerződés módosítása 2014. október. 31. 

134/2014. (X.02.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2014. október. 06. 

 
 

 
 
Bélapátfalva, 2014. október 2. 
 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter   Fehér Lászlóné  
 polgármester   címzetes főjegyző 
 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

17/2014. (X.03.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterületek 
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

18/2014. (X.03.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a szociális ellátásokról 
szóló 13/2003.(IX.09.) rendelet módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 2-

án 15.00 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, Vizy Pál testületi tagok 
 
 

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt, Csűrös Zoltán testületi tagok.  
 
            
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         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 és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 

2. Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra 
3. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 

 
I. Napirend 
Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi, Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyzőt kíván-e kiegészítést tenni.  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség, a közterület-elnevezési eljárás írásbeli 
kezdeményezésre vagy hivatalból indulhat, a döntés a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. Az ingatlantulajdonosok a házszámtáblák kihelyezéséről kötelesek 
gondoskodni, több helyen hiányoznak utcanév táblák, melyet az önkormányzatnak 
szükséges pótolni.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Ennek folytatásaképpen szeretné elmondani, hogy szabjunk határidőt. Javasolja, a 
kritikus házszám rendezést elsődlegesen, második ütemben a Tó környéki utcák 
neve, és harmadikként a közterületi tábláknak a kihelyezését és folyamatos 
ellenőrzését, hogy ezek a folyamatok megvalósuljanak. 2015. évi költségvetésbe is 
van vonzata. 
 
Kary József alpolgármester: 
Elmondja, hogy támogatja az elhangzott javaslatot, tervezzük a költségvetésbe. Az 
első határidő 2015. június 30-ig majd a végső határidő 2015. december 31.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (X.03.) 
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól. (1. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak a közterületek elnevezésének, házszám 
rendezések megállapításairól az elhangzott javaslatok alapján. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
131/2014.(X.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a közterületek elnevezése, házszám megállapítások 
történjenek meg az alábbiak szerint: 

- a házszámok rendezése, 
- Tó környéki utca elnevezések, 
- utca névtáblák folyamatos kihelyezése, ellenőrzése. 
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Fenti feladatokra az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 
biztosítson fedezetet. 

 
Határidő: Folyamatos  

                        2015.06.30.-ig beszámolni a képviselő - testületnek  
                2015. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
II. Napirend 
Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az ÉRV Zrt. által elkészített szennyvíz 
ágazatra vonatkozó napirendi pontot. Elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni, a 
szakember tudja, mit szeretne. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, 
javaslat. 
 
Kary József alpolgármester: 
Elmondja, hogy a feladatok és ütemezés minden évben felülvizsgálatra kerül majd az 
itt érvényes szabályok szerint. Javasolja elfogadásra. 
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy egyeztetés történt-e és tudnánk-e még bővíteni valamivel?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy hosszú távú egyeztetés nem történt, csak rövid távú, ha hozzá 
tudunk kezdeni a városközpont fejlesztéséhez, akkor az ott lévő vezetékek cseréje 
megtörténhet. Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak az ÉRV Zrt. Gördülő 
fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra vonatkozó előterjesztésről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
132/2014.(X.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
egyetért az ÉRV Zrt. által elkészített Gördülő fejlesztési terv 2015-2029 
időszakra vonatkozó felújítások és pótlások tervével. 
  

Határidő: 2014.október 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott az ülésről, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, az ülés továbbra is határozatképes. 
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III. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy érkezett egy kérelem Dr. Losonczy 
Kornél György háziorvos részéről, miszerint háziorvosi tevékenységét új vállalkozási 
formában kívánja folytatni, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
Eddig a Bt. volt a szolgáltató, most egyéni vállalkozó lesz. Javasolja, hogy a jelenlegi 
cég kötelességét ismerje el, a tartozásait rendezze, és ebben az esetben új 
szerződés jöjjön létre. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. 
Kéri szavazzanak Dr. Losonczy Kornél György háziorvosi szerződés módosításáról 
az elhangzott feltételekkel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
133/2014.(X.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy: 

- a Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel 
Háziorvosi tevékenység vállalkozás formában történő ellátásra 
kötött szerződés felbontható, 

- ebben a szerződésben vállalt kötelezettségeit ismerje el, tartozásait 
rendezze, 

- ezt követően Dr. Losonczy Kornél György egyéni vállalkozóval új 
szerződés megkötése változatlan feltételekkel.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
megkötésére, aláírására. 

 
Határidő: 2014. október 31. 

Felelős: polgármester 
 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ismételten lehetséges szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényelni. Az 
előterjesztésben részletesen le vannak írva a feltételek, a tűzifán kívül most szénre is 
lehet pályázni. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, ha a szénről döntünk, az elszállításról gondoskodjanak. Több támogatást 
kapunk a tűzifára, a szénnél kevesebb az önerő. 
 
Kary József alpolgármester: 
Személy szerint a tűzifát támogatja. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról, a tűzifaigénylésről az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

134/2014.(X.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 46/2014. (IX.25) számú BM rendelet alapján Szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésének 
lehetőségét, melyhez a tűzifavásárláshoz szükséges önerőt biztosítja. 
Az Önkormányzat az igényelhető 196 m3 tűzifát igényli, melyhez a 248 920 
Ft önerőt biztosítja.  

 
Határidő: 2014. október 6. 

Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A szociális rendeletet szükséges módosítani a tűzifa támogatás miatt. Kéri a 
képviselő-testület tagjait szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 18/2003 (IX.15.) 
rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X.03.) 
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 18/2003 (IX.15.) rendelet 
módosításáról. (2. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
                    
 
 
                      Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


