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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 

27-én 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. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának 

elbírálása 
2. Bélapátfalva Város rendezési terv módosítása 
3. Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Önkormányzat SZMSZ módosítása 
5. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel 
6. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
7. Dr. Losonczy Kornél háziorvosi szerződés módosítása 
8. Személyes közreműködési szerződés 
9. Egyéb ügyek, indítványok  

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

165/2014. (XI.27.) 
Kun Zsófia pályázata a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói feladatainak ellátására érvénytelen 

azonnal 

166/2014. (XI.27.) 
Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói pályázata 

azonnal 

167/2014. (XI.27.) Bélapátfalva Város Településrendezési Terv módosítása 2014. december 31. 

168/2014. (XI.27.) Bizottság névváltozása, Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság azonnal 

169/2014. (XI.27.) 
Gruz Tamás Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül 
ösztöndíj felülvizsgálata 

azonnal 

170/2014. (XI.27.) 
Csóka Nikoletta Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 
részvétele 

2014. december 8. 

171/2014. (XI.27.) 
Laub Tamás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 
részvétele 

2014. december 8. 

172/2014. (XI.27.) 
Laub Dorina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 
részvétele 

2014. december 8. 

173/2014. (XI.27.) 
Berecz Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 
részvételének elutasítása 

2014. december 8. 

174/2014. (XI.27.) Dr. Losonczy Kornél háziorvosi szerződés módosítása azonnal 

175/2014. (XI.27.) Személyes közreműködési szerződés módosítása 2014. november 30. 

176/2014. (XI.27.) ITS – városi koordinátor 2014. december 31. 

 
 
 
 
Rendelet száma Rendelet tárgya 

21/2014. (XI.28.) Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
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Bélapátfalva, 2014. november 27. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/2014. (XI.28.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2006. (V:23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

23/2014. (XI.28.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 

27 - én 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, Csűrös Zoltán,   
   Sas Béla önkormányzati képviselők. 
 

 
Nem jelent meg: Vizy Pál önkormányzati képviselő. 
 
         

 
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 fő, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

 
Napirend 

 
 

1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának 
elbírálása 

2. Bélapátfalva Város rendezési terv módosítása 
3. Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Önkormányzat SZMSZ módosítása 
5. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel 
6. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
7. Dr. Losonczy Kornél háziorvosi szerződés módosítása 
8. Személyes közreműködési szerződés 
9. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának 
elbírálása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szakértelemmel rendelkező bizottság 
tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Bélát ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Sas Béla képviselő: 
A kiírt igazgatói pályázatra két pályázat érkezett, melyet a Szakértelemmel 
rendelkező bizottság és az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság véleményezett. A 
Szakértelemmel rendelkező bizottság 2014. november 10-ei ülésén a pályázatokat 
formai és tartalmi megfelelőség szerint vizsgálta. Kun Zsófia pályázatának 
érvénytelenítését javasolja, ugyanis nem felelt meg a bemeneti feltételeknek. A 
második számú pályázat Nagy Gyöngyvértől, a Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár jelenlegi igazgatójától érkezett. Pályázata megfelel a kiírt pályázat 
követelményeinek. A megküldött szakmai vélemény és a pályázó válaszai alapján, a 
bizottság azt javasolja, hogy a Képviselő-testület Nagy Gyöngyvér pályázatát fogadja 
el, és bízza meg két éves időtartamra. Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 
2014. november 14-ei ülésén javasolta, hogy az igazgató asszony az Idegenforgalmi 
és Kulturális Bizottság minden ülésén tartson beszámolót az addig történt 
eseményekről, valamint adjon tájékoztatást a tervezett rendezvényekről.   
 
Csuhány Béla képviselő: 
Hiányzik a bizalom, kritikát fogalmaztunk meg. Kérdezi, ha minden lépésről 
beszámoltatjuk, biztos, hogy igazgatói állásba szeretne lenni. Adjunk bizalmat a 
vezetőnek, hiszen tudjuk mennyi pályázat érkezett.  
 
Sas Béla képviselő: 
Nagy Gyöngyvér igazgató asszony elmondása szerint szívesen részt vesz az 
üléseken, kommunikáció hiánya miatt vannak a hibák, de köszöni a segítséget. 
Javaslata az lenne, hogy adjuk meg a 2 évet igazgató asszonynak és ez idő alatt tud 
bizonyítani, valamint ha jó irányba halad, akkor tudunk hosszabbítani.  
 
Barta Péter képviselő: 
5 éven túl vagyunk, el kell dönteni alkalmas vagy nem a feladatra, meg kell fontolni 
milyen lehetőségeink vannak még. Művelődési Ház vezetőjének szerinte nem helyén 
való az sem, hogy 8-16 óráig tart a munkaideje, valamint a programokon is ott 
kellene lennie. Támogatja a két határozatot, és reméli a 2 év elteltével 
eredményesebben fog működni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Némi pontosítást szeretne elmondani. Rengeteg kritika volt az előző időszakban, két 
dolgot ígért szakmaiabbá tenni a bizottságok munkáját. Nem gondolja, hogy az ő 
feladata lenne, hogy programokat állítson össze, vegye át ezt a feladatot a bizottság. 
Amit a bizottságok most döntöttek ő elfogadja. Javasolja, 2014. december 1-jével kell 
igazgató. 2015. február 28-ig megbízottként foglalkoztassuk, és vegyen részt a 
következő ülésen az igazgató asszony is, dönteni csak akkor döntsünk. Pályázatát 
érvényesnek nyilvánítjuk, de a döntést napoljuk el. 
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Csűrös Zoltán képviselő: 
Az előterjesztésben megfogalmazottak alapján, hogy az igazgató asszony a 
bizottság minden ülésén tartson beszámolót, tájékoztatót egyetért Csuhány Béla 
képviselő által elmondottakkal.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a képviselő-
testület tagjait szavazzanak a Kun Zsófia pályázatának elutasításáról.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

165/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Kun Zsófia pályázatát a Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására érvényteleníti. 

 
                                                                                                Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Nagy Gyöngyvér 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata érvényes, de a 
döntést a következő képviselő-testületi ülésen hozzuk meg, és a döntés időpontjáig 
igazgatói megbízást kap a jelenlegi kinevezési feltételekkel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
166/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói pályázata érvényes. A Képviselő-testület a következő 
ülésen dönt az igazgatói állás pályázatáról. A döntés időpontjáig Nagy 
Gyöngyvér igazgatói megbízást kap a jelenlegi kinevezési feltételekkel.                                                            

                                                                                         
                                                                               Határidő: 2014. december 31. 

                                                                  Felelős: polgármester 
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II. Napirend 
Bélapátfalva Város rendezési terv módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy az állami főépítész hozzájárulását megkaptuk, Bélapátfalva Város 
módosított településszerkezeti tervének, valamint módosított helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének képviselő-testületi jóváhagyása ellen nem 
emel kifogást. Az elfogadást követően a polgármester gondoskodik a 
településrendezési eszköz nyilvánosságáról. Az Algo Textil Kft. kezdeményezésére 
indult el, terület bevonás miatt kell a rendezési terv módosítás. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy az állami főépítész szakmai végleges véleményét a Képviselő-testület 
tagjai írásban megkapták. A lakossági kifüggesztésre észrevétel nem érkezett. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
14/2012.(XII.01.) 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 21/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletét a Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 14/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester megérkezett az ülésre. A 
döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület továbbra is határozatképes. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a Bélapátfalva Város Településszerkezeti 
terv módosításáról a határozati javaslat alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

167/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés b) pontja alapján, továbbá az 
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Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, 
Bélapátfalva Város közigazgatási területére a 105/2006. (VII.24.) 
határozattal elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Bélapátfalva Város a Településrendezési Terv Településszerkezeti 

Tervének módosítását a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező 
Kft által készített Településszerkezeti Terv módosítása (1. sz. melléklet) 
tervlap szerint állapítja meg. 

 
2. A jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírása nem módosul. 

 
 

1. sz. melléklet – Településszerkezeti Terv (rajzi melléklet) 

 

Településszerkezeti Terv módosítása   rajzszám: TSZT_03m 
 

Határidő: 2014. december 31. 
                                                                    Felelős: polgármester 

 
 
III. Napirend 
Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Van előttünk egy előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása, bevezetésre kerül a szociális temetés fogalma, amely hatályba 
lép 2016. január 1-jével. A törvény hatályba lépése után rendelkezhet az 
önkormányzat a szociális temetésről, addig köztemetés van, de a hatálybalépést 
követően is megmarad a köztemetés. A Kormányhivatal törvényességi felhívása 
alapján a temetési helyek megváltási, újraváltási díját is szabályozni kell. A díjak 
összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak, a Temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról az előterjesztés szerint azzal a módosítással, hogy a 
rendelet-tervezet 1 §.-a 2016. január 1-jén lép hatályba.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2006. (V.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet) 
 
 
IV. Napirend 
Önkormányzat SZMSZ módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Képviselői javaslatra az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnevezés Turisztikai 
és Kulturális Bizottság elnevezésre változik. Ehhez volt egy észrevétel, hiányolta az 
elnevezésből a Szociális megjelölést.  A képviselő-testület üléséről készült 
jegyzőkönyvek nem kerülnek megküldésre papír alapon a Művelődési Ház és 
Könyvtár részére, hanem a továbbiakban a zárt ülésről készült jegyzőkönyvek 
kivételével a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban és a település honlapján 
tekinthetők meg. Az Ügyrendi Bizottság feladata bővült a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvétel megtörténtének ellenőrzésével, valamint a 4. §-hoz a 2. 
melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesterre 
átruházott hatásköreinek jegyzékét tartalmazza, mely kiegészül a szociális temetési 
ügyekben való döntéssel. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, legyen Turisztikai, Kulturális és Szociális 
bizottság az elnevezés.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Ügyrendi 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra, legyen Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság az 
elnevezés.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak az elhangzottak alapján, hogy Turisztikai, Kulturális és 
Szociális Bizottság legyen az elnevezés. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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168/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy az előterjesztett Turisztikai és Kulturális Bizottság, 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnevezésre módosuljon. 
 

                                                                               Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról az előterjesztés szerint az alábbi módosítási javaslatokkal: 

• Bélapátfalva Város Képviselő-testülete állandó bizottságának elnevezése 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, 

• A rendelet tervezet 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (3. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Arany János tehetséggondozó programban való részvétel 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan, elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon 
elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Az előterjesztésben, van egy felülvizsgálat Grúz Tamás tanuló a programban részt 
vesz, aki középiskolába jár, részére a támogatás továbbra is folyósítható. A Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak 
Gruz Tamás Arany János tehetséggondozó programban való részvételéről az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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169/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat a 204/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-
testületi határozatában vállalta, hogy Gruz Tamás Bélapátfalva, Apátság 
út 50. szám alatti lakost az Országos Arany János Tehetséggondozó 
Program keretén belül havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesíti, továbbá az 
ösztöndíj felülvizsgálatára minden év október 30-ig sor kerül, a tanuló 
pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait. 
Az ösztöndíjban történő támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselő-
testület a fenti határozatának megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat 
(2014. szeptember hónaptól, 10 hónapra havonta 5.000 Ft-ot) átutalja 
Gruz Tamás Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezetnél vezetett 
61600018-10030390-00000000 számú számlájára. 
 

                                                                               Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
VI. Napirend 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy 4 kérelem érkezett az „A” típusú pályázatra, „B” típusú pályázat nem 
érkezett. A 4 kérelem közül 1 meghaladja az egy főre jutó nettó havi jövedelem határ 
összegét. Azokat, akik megfelelnek a támogatásnak a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak Csóka Nikoletta 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázatban való részvételéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
170/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára beérkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatot a támogatásra jogosult pályázóról. Támogatásra 
jogosult: Csóka Nikoletta 3346 Bélapátfalva, Vasút út 6. szám alatti lakos 
pályázó, 10 hónapra a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 
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2015/2016. tanév első (őszi) félévre 3.000 Ft/hó, összesen 30.000 Ft 
összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egy félévre egy 
összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgató öt havi önkormányzati támogatási összegét. 
 

Határidő: 2014. december 8. 
                                                                    Felelős: Fehér Lászlóné 

                                                                                     címzetes főjegyző 
 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Laub Tamás 2015. évi Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázatban való részvételéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
171/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára beérkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatot a támogatásra jogosult pályázóról. Támogatásra 
jogosult: Laub Tamás 3346 Bélapátfalva, Marx Károly utca 22. szám alatti 
lakos pályázó, 10 hónapra a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 
2015/2016. tanév első (őszi) félévre 3.000 Ft/hó, összesen 30.000 Ft 
összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egy félévre egy 
összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgató öt havi önkormányzati támogatási összegét. 
 

 
Határidő: 2014. december 8. 

                                                                    Felelős: Fehér Lászlóné 
                                                                                     címzetes főjegyző 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Laub Dorina 2015. évi Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázatban való részvételéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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172/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára beérkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatot a támogatásra jogosult pályázóról. Támogatásra 
jogosult: Laub Dorina 3346 Bélapátfalva, Marx Károly utca 22. szám alatti 
lakos pályázó, 10 hónapra a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 
2015/2016. tanév első (őszi) félévre 3.000 Ft/hó, összesen 30.000 Ft 
összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egy félévre egy 
összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgató öt havi önkormányzati támogatási összegét. 
 

Határidő: 2014. december 8. 
                                                                    Felelős: Fehér Lászlóné 

                                                                                     címzetes főjegyző 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Berecz Kitti 2015. évi Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázatának elutasításáról.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
173/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára beérkezett „A” típusú Berecz Kitti 
3346 Bélapátfalva, József Attila utca 10. 15. lph 2/2. szám alatti lakos 
pályázatát elutasítja, mert családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott összeget. 
 

Határidő: 2014. december 8. 
                                                                    Felelős: Fehér Lászlóné 

                                                                                     címzetes főjegyző 
 
VII. Napirend 
Dr. Losonczy Kornél háziorvosi szerződés módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a rendelési időben van változás, 
csökkenés. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak Dr. 
Losonczy Kornél György háziorvosi szerződés módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

174/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat (továbbiakban: megbízó) és Dr. 
Losonczy Kornél György egyéni vállalkozó (továbbiakban: megbízott) 
között a 2014. október 15. napjától hatályos Háziorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződésének 5.1 
pontjában Dr. Losonczy Kornél György rendelési idejét a megbízott 
kérelmére az alábbiak szerint módosítja: 
 
Bélapátfalva Mónosbél: 

Hétfő: 8.00 - 11.00-ig Kedd: 11.00 - 12.00-ig 

Kedd: 8.00 - 11.00-ig Péntek: 8.00 - 9.00-ig 

Szerda: 12.00 - 15.00-ig 

Csütörtök: 8.00 - 11.00-ig 

Péntek: 9.00 - 12.00-ig 

 
A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás 
aláírására. 
 

                                                      Határidő: azonnal 
                                                           Felelős: polgármester 

 
 
VIII. Napirend 
Személyes közreműködési szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi, 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Az egri Markhot Ferenc kórház megkereste a hivatalt. Szemészeti szakrendelés 
keretében látunk el feladatot, és a kórház kéri, hogy a jogszabály változására való 
tekintettel a szerződést mindhárom félnek alá kell írni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
személyes közreműködői szerződés megkötéséről az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

175/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzata és Nagy 
Balyi Imre Lászlóné Regéci Mária egyéni vállalkozó, mint egészségügyi 
szolgáltató között Szemészeti járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátására kötött szerződés módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés aláírására. (4. melléklet) 
 

Határidő: 2014. november 30. 
                                                           Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 

 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Integrált Területfejlesztési Stratégia 
kidolgozásához pontosításokkal átdolgozott Együttműködési Megállapodást küldött a 
Belügyminisztérium, és az önkormányzatnak ki kell jelölni egy városi koordinátort, 
akivel ugyancsak a Belügyminisztérium köt megbízási szerződést. Javaslata a 
koordinátori feladatok ellátására Mikóné Kormos Erika a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, építésügyi előadó.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más javaslat.  Kéri szavazzanak, az 
együttműködési megállapodásról és a javasolt városi koordinátor személyéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

176/2014.(XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Belügyminisztériummal megkötendő „Együttműködési 
megállapodást” az Észak-magyarországi Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban/ fővárosi kerületekben - 
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozásáról. (5. melléklet) 
Az önkormányzat által kijelölt városi koordinátor Mikóné Kormos Erika a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője. 
 

Határidő: 2014. december 31. 
                                                            Felelős: polgármester 



 16 

Barta Péter képviselő: 
Az Öregek Napközi Otthona előtt a világítás nem elégséges, ki kellene cserélni 
erősebbre, valamint a parkoló megvilágítására is szükség lenne. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A műszaki kollégákkal átbeszéli és megoldást keresnek a problémára. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik a Mártírok úti tervekkel kapcsolatosan, a József Attila úti járda építéséről, 
a Tó környéki tervekről, valamint az Érsekség megkeresése felől a hiányzó 
összeggel kapcsolatban. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Mártírok úti terv kifizetésre kerülhet még az idén, a József Attila úti 
járda építése a jövő évre húzódik át, az Apátsági projekt lezárását követően kerül sor 
a Tó környékére. Az Érsekség nemleges választ adott a megkeresésre. Kérdezi, van-
e egyéb észrevétel.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 


