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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26–

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. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve   
3. Rendelet tervezet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
4. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület működéséről 

2014-ben 
5. Bélapátfalva Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntés 
7. Az Önkormányzat SZMSZ módosítása 
8. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

1/2015. (I.26.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve 2015. december 31. 

2/2015. (I.26.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve 2015. december 31. 

3/2015. (I.26.) 
Koós János egyéni vállalkozóval, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés 

2015. január 31. 

4/2015. (I.26.) Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület működéséről 2014-ben 2015. június 30. 

5/2015. (I.26.) 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

2015. január 31. 

6/2015. (I.26.) 
Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntés 2015. február 15. 

7/2015. (I.26.) 
Magyar Természetjárók Szövetsége részére az Országos Kékkör 
túraútvonal program 2015. február 15. 

8/2015. (I.26.) 
Napsugár Nyugdíjas Klub átköltözése a régi polgármesteri 
hivatalba 

2015. március 31. 

 
 
 
Rendelet száma Rendelet tárgya 

2/2015. (I.27.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 
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Bélapátfalva, 2015. január 26. 
 
  
 
 
                      Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2015. (I.27.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január  

26-án 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről.  

 

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 

    Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,   
   Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők. 
 

Nem jelent meg: Kary József alpolgármester 
 

Meghívottak: Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató  
(1. napirendhez) 

             Baranyi Attila Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke  
(5. napirendhez) 

       

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
        

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

 
Napirend 

 
 

1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve 
3. Rendelet tervezet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
4. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület működéséről 

2014-ben 
5. Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata 

6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntés 

7. Az Önkormányzat SZMSZ módosítása 
8. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, átadja a szót Vizy 
Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének, ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy a Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár 2015. évi munkatervét tárgyalta a bizottság. Készített egy kimutatást 2014. 
évben mennyit költöttek, 5.863 e Ft volt az összköltség. Tájékoztatást kaptak 
jelöljenek meg kiemelt programokat, 3 rendezvényre csoportosítottunk át. A 
Testvérvárosi programot együtt tartanánk a Tóparti napokkal, kijelölve egy napot, 
amikor kiemeltebben foglalkoznánk a vendégekkel, így a testvértelepüléseken, ha 
nincs program abban az időben, meg tudnak látogatni bennünket. Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslata volt még a Wonderland fesztivál kerüljön 
megrendezésre az idén, mivel ebben a költségvetésben ez nem szerepel, így 
támogatásokat kell gyűjteni. A kiemelt egyházi ünnepek kerüljenek bele a 
rendezvénytervbe. Rendezzük meg újra év végén, két ünnep között a családi 
vetélkedőt, aminek korábban is nagy sikere volt, valamint a Szilvesztert.  A könyvtár 
nyitva tartásával kapcsolatosan elmondja, hogy legyen lehetőség ünnepek alatt is 
könyvtárba járni. Személyi feltételeknél nem tértünk ki egyéb dolgokra, a Művelődési 
Ház és az Önkormányzat 3-3 főre beadta a pályázati igényét a Kulturális 
közmunkára. Ami a munkatervben nem szerepel, a TV3 műsorterve, igény van rá. A 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság ezekkel a kiegészítésekkel egyhangulag 
elfogadásra javasolja a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi 
munkatervét. 
   
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság úgy 
foglalt állást, hogy a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi 
munkatervét tájékoztató jelleggel tudja elfogadni. Javasoljuk a 3 program kiemelését. 
A testvérvárosi programmal kapcsolatosan elmondja, hogy tartalommal legyenek 
megtöltve, pályázati lehetőségekkel élni kell, szakbizottság a Wonderland fesztivál 
költségeit jelölje meg. A 6 fő Kulturális közmunkás és 1 fő koordinátor, foglalkoztatási 
hatékonyságáról kaptunk tájékoztatást.  
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy a Testvérvárosi programhoz pályázatokat lehetne bevonni. Kérdezi 
léptek-e ez ügyben? Korábban esett szó róla, hogy ha Erdőszentgyörgy pályázik és 
ide Bélapátfalvára, ez is megoldás lenne.  
 
Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgató: 
Folyamatosan figyelik, egyelőre nincs pályázat kiírva, kérdés az megfelelünk-e a 
feltételeknek. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Elengedhetetlen szerinte is a pályázati forrás, de nem úgy működik, hogy januárban 
pályázunk a májusi programra. Másképpen pályáznak Erdőszentgyörgyön, mint 
Magyarországon. Volt nekünk is pályázatunk, de elutasították, van még benn egy 
pályázatunk, még nem kaptunk róla visszajelzést. Elmondja, hogy korábban voltak itt 
gyermekcsoportok, az iskolában voltak elszállásolva, gasztronómiai héttel volt 
egybekötve. Nem látja ebben a tervezetben az öregfiúk foci tornát, 30 éves az idén, 
aminek most itt kellene létrejönnie. Kérdezi, hogy a Sportbált nem-e kellene későbbi 
időpontra tenni? 
 
Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgató: 
A Sportbál időpontját ők kérték.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi, hogy a Március 15-ei ünnepség után lesz a fáklyás felvonulás? Ha igen az 
időponton változtatni kell, tegyük át inkább 18 órára a felvonulás kezdetét. Köszöni a 
Bizottságok munkáit. A javaslatok alapján ezek az összegek bekerülnek a 
költségvetésbe. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Készüljünk fel rendesen, a munkaterv pontosításra kerüljön vissza. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A tartalommal való megtöltést tudná támogatni. 2015. február 26-tól Március 1-ig lesz 
az utazás kiállítás Jászót és Erdőszentgyörgyöt várjuk szeretettel. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervéről 
az előterjesztés, az elhangzott kiegészítések, és a Képviselő-testületnek átadott 
módosított munkatervről.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

1/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi 
munkatervét és a 2015. évi rendezvénytervét az elhangzott 
módosításokkal, melynek tervezett költségeit az önkormányzat 
költségvetése tartalmazni fogja. (1. melléklet) 

                                                                        
                                                                       Határidő: 2015. december 31. 

                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                        polgármester 
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II. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet, 
kéri az elnököket ismertessék a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, felmerült kérdésként az időpontok betartása, amire 
jegyzőasszony azt a tájékoztatást adta, hogy törvényességi változások miatt lehetnek 
eltérések. Bizottságunk azzal a kiegészítéssel fogadta el a napirendet, hogy a május 
18.-i ülés 4. napirenddel egészüljön ki, helyi védelem alá javasolt épületekről szóló 
rendelet tervezettel és így javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Az önkormányzat munkatervében már az október 26-ai tervben szerepel a 
Művelődési Ház munkaterve, ezt jónak tartja, így fel tudunk készülni. Elmondja, hogy 
az Idegenforgalmi Egyesület egy pályázatot szeretne beadni az önkormányzathoz, 
2015. február 19-én 17 órakor az Egyesület taggyűlést tart, ahová meghívja a 
Képviselő-testület tagjait. A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
kiegészítésével. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkatervéről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítésével.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

2/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy: 
 

- a május 18.-i ülés 4. napirenddel egészüljön ki, helyi védelem alá 
javasolt épületekről szóló rendelet tervezettel. (2. melléklet) 

  
                                                                                        Határidő: 2015. december 31. 

                                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                         polgármester 
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III. Napirend 
Rendelet tervezet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan, miszerint 
törvényi kötelezettség, rendeletet kell alkotni. A település egésze csatornázott, így a 
lehetőség mindenkinek adott, hogy belterületen ráköthet. Közszolgáltatóval kell 
szerződést kötnie az önkormányzatnak. 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: 
A bizottsági ülésen bemutatásra került két árajánlat, az ÉRV-től kért kiegészítésről a 
tájékoztatást jegyzőasszonytól szóban megkaptuk. A két árajánlat közül, Koós János 
vállalkozó árajánlata a kedvezőbb.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Időtartamot kell meghatározni. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
2 év a javaslat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendelet tervezet nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól az előterjesztés szerint, 2015. február 1-től 2017. január 31-ig tartó 
időtartamra Koós János vállalkozóval. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.27.) 
önkormányzati rendeletét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól. (3. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenység elvégzéséről, Koós János vállalkozó 
árajánlatának elfogadásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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3/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat és Koós János egyéni 
vállalkozó (3326 Ostoros, Hunyadi u. 28.) között 2015. február 1-től 2017. 
január 31-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést (4. melléklet).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

                                                                   
                                                                   Határidő: 2015. január 31. 

                                                              Felelős: Ferencz Péter 
                                                                          polgármester 

 
 
IV. Napirend 
Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület működéséről 2014-ben 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet, 
kéri, az elnököket ismertessék a bizottságon elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatást kaptunk a Sport Közhasznú Egyesület elnökétől a bizottsági ülésen, 
szavazni nem kellett, mert ez egy tájékoztató. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A tekét szeretnék újra indítani, nagy felújításra lenne szükség, hangzottak el 
összegek. Röplabdáról nem tudunk beszélni, így maradt a foci. Elég egyértelműen 
fogalmazódott meg, 2018-ig tervezi a Kormány a TAO-t fenntartani. A Sport 17,6 M 
Ft TAO-s támogatást kap erre az évre. Önkormányzattól is kérnek támogatást, az 
üzemeltetést vegye vissza. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság arra 
összpontosított, hogy ezt ne hagyjuk veszni. Az épületek felújításra szorulnak, a 
gyermekek utaztatására kisbuszt vásárolnának. A bizottság javaslata, hogy tartsunk 
egy átfogó ülést a Sporttal kapcsolatosan, a 2018-ig megszerzett pénz Bélapátfalva 
javát szolgálja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Nem nagyon tud állást foglalni ez ügyben. Ha rajta múlna másra adta volna ezeket 
az összegeket. Pozitív mérleget mutat az ifi és a serdülő csapat, tragikus, ami a 
tekével történt, és sajnálja, hogy a röplabda csapat is feloszlott. Az igényeket a 3,3 M 
Ft-ot bedolgozzuk a költségvetésbe, de ehhez kell egy koncepció. 
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy a Sport koncepcióhoz több dolog is társul. A TAO-ból csak a focit 
tudjuk támogatni, emellett 85 gyermek sportol, focizik. Nagycsapat nélkül nincs TAO-
s támogatás, nagy összefogás kellene a vállalkozók, az önkormányzat és a sport 
között. Az igényelt önrész 3,3 M Ft, amiből már a sport bérleti díj le van vonva, és a 
közüzemi díj nem számolható el a TAO-ba.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi, mire fizetünk 3,3 M Ft önrészt? 
 
Barta Péter képviselő: 
Ahogyan az elnök úr is elmondta, buszt szeretnének vásárolni a gyermekek 
utaztatására. Invesztálni azért kell, hogy a gyerekek itt sportoljanak. Ha valakit egy 
nevesebb klubba hívnak, azt nem szabad elhalasztani. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Közüzemi díjakról annyit szeretne mondani, hogy valóban a környező településeken 
az önkormányzat fizeti a díjakat, de nem biztos, hogy össze kellene hasonlítani egy 
100 e Ft/éves villanyszámlát egy 1 M Ft-os díjjal szemben. Megpróbáljuk beállítani a 
költségvetésbe, de ha nem sikerül fedezetet biztosítani, akkor természetesen 
csökkenteni szükséges. Javasolja, pályázati önrésznél nézzük meg, mihez 
biztosítunk önrészt. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a költségvetés után tartsunk egy informális napot a Sporttal 
kapcsolatosan. Amatőr csapatok játszanak, az itteni vállalkozók annyira nem 
támogatják a csapatokat. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Mindenféleképpen szükségesnek tartja a Sport koncepciót. Javasolja, hogy a 
koncepció elkészítésének határideje, legyen az a nap, amikor összeülünk.  
Közmunkások is segíthetnek a pályafenntartásban. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Mi az igényt összegyűjtjük, bekerül a civil alap pályázati részbe. Javasolja a 
koncepció elkészítését 2015. június 30-ra. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a tájékoztatóról a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület működéséről 2014-ben és az elhangzott kiegészítésről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

4/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a tájékoztatót a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
működéséről 2014-ben azzal a kiegészítéssel, hogy: 

- a Sportról átfogó ülést tartsanak, és 
- készüljön Sport koncepció 2015. június 30-ig. 

 
                                                                                 Határidő: 2015. június 30. 

                                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                         polgármester 
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V. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjait, a napirendi pontot, kéri Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyzőt tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását követően az Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata megtörtént, a szükséges módosításokat átvezettük, azt újból 
áttekintve módosítást nem tartunk szükségesnek. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 
az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

5/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
felülvizsgálta Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a 
2014. január 29. napján megkötött Együttműködési megállapodást és azt 
nem módosítja. 
 
                                                                             Határidő: 2015. január 31. 

                                                                       Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                    polgármester 

 
 
VI. Napirend 
Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0002 pályázattal kapcsolatos döntés 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot elmondja, hogy 
eszközbeszerzésről van szó, a pályázat keretén belül jóváhagyott műszaki 
fejlesztéseket foglalja össze. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét 
ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és javasolja a 
pályázattal kapcsolatos döntést, a határozati javaslat szerint, annyi változtatással, 
hogy az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.  
Kérdezi, van-e újabb információ az utolsó taggyűlés óta?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Taggyűlés nem volt mostanában, támogatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
javaslatát. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéséről az előterjesztés és a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
6/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat megtárgyalta a „Sajó-Bódva 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 
pályázatával kapcsolatos döntések” című előterjesztést, mellyel 
kapcsolatban a következő határozatot hozza: 
Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását 
támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott 
Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 
24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismerik. 
 
                                                                            Határidő: 2015. február 15. 

                                                                      Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                    polgármester 

 
 
VII. Napirend 
Az Önkormányzat SZMSZ módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, Kéri Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnökét 
ismertesse a Bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
napirendet, 3 igen szavazattal kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az 
Önkormányzat SZMSZ módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(I.27.) 
önkormányzati rendeletét, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (5. melléklet) 
 
VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől érkezett 
tájékoztatást a „Heves Megyéért” kitüntető díjjal kapcsolatosan.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, érkezett egy megkeresés a Magyar 
Természetjáró Szövetség részéről, miszerint az Országos Kékkör útvonalán 
biztosítani szükséges a természetjárók zavartalan túrázását. A körülmények 
kialakítása érdekében a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatot nyert, és a 
nyomvonalakat, turista-jelzéseket, irányító és tájékoztató táblákat rendezik, felújítják 
és kiegészítik. Az orientációs és információs táblák tervezett elhelyezése az 
önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében álló közterületen történne, így a 
hozzájárulásunkat kérik. A munkálatok, terv szerint 2015. március hónap folyamán 
kezdődnének. Javasolja, hogy az elvi engedélyt adjuk meg a törzsvagyont képező 
utakra, ehhez pénzügyi fedezetet nem adunk. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a válaszlevélben jelezni kellene, melyik önkormányzati tulajdon. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Magyar Természetjárók Szövetsége részére az Országos Kékkör túraútvonal 
programhoz, hozzájárulás megadásáról az önkormányzati tulajdonok 
vonatkozásában.    
                                                                                               
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

7/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, mint 
az érintett ingatlanok tulajdonosa, illetve kezelője, hogy hozzájárulást ad a 
Magyar Természetjárók Szövetsége az Országos Kékkör túraútvonal 
program keretében: 
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- 48,057598116000065 20,353748328000052 Bélapátfalva 
vasútállomás ph,  

- 48,052509000000001 20,356995000000001 Apátság út és a 
Vörösmarty út (2.szám) kereszteződés ÉK-i sarka, a sövény 
melletti földág, de még a villanyoszlop és a tábla előtt, 

- 48,055703000000001 20,34385 Jókai Mór u. és a Május 1. út 
kereszteződés DK-i sarok járda-út közötti földsáv, 

- 48,055987000000002 20,357638000000001 Vörösmarty M. út 
46.szám túloldala, a villanyoszlop és a kőoszlop között, 

- 48,053491000000001 IV. Béla út. 43. sz előtt, a járdalépcső mellett 
a földszigetben, 

- 48,057580000000002 20,352945999999999 Bélapátfalva-
cemetgyár vasútállomás, a pecséthelyes villanyoszlop mellett 3m-
re nyugatra 

- 48,048749000000001 20,365842000000001 pontokon orientációs, 
információs táblákat helyezzen el. A hozzájárulás az önkormányzat 
tulajdonában lévő utakra vonatkozik.  Az önkormányzat a táblák 
kihelyezéséhez anyagi fedezetet nem tud biztosítani.  

 
Határidő: 2015. február 15. 

                                                                                        Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                                    polgármester 

 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, az alsó tagozatosok nyári napközis táborának megszervezését 2015-ben 
is, és az igényfelmérés időben történjen meg. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Első körben az igazgató asszonnyal kell egyeztetni, ehhez kell négy tanár, aki 
vállalja. Pénzügyi fedezetet a költségvetésbe tervezzük. 
 
Sas Béla képviselő: 
Ott van még a könyvtár tábor is. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egymás után is lehet ezt szervezni. 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Napsugár Nyugdíjas Klub 
vezetőjével, Bárdos Tibornéval megnéztek a régi hivatalban egy helyiséget, ahová 
térítésmentesen, felköltöznének. Az ott lévő asztalos műhely pedig leköltözne a régi 
kántor iskola épületébe. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja a tetőszerkezet felülvizsgálatát, véleménye szerint helyre állítható.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Napsugár Nyugdíjas Klub áthelyezéséről a volt polgármesteri hivatal 
épületébe. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

8/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Napsugár Nyugdíjas Klub volt polgármesteri hivatal 
(Bélapátfalva IV. Béla út 70.) helyiségébe való átköltözését. 
 

Határidő: 2015. március 31. 
                                                                                 Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                             polgármester 

 
Vizy Pál képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a héten beszélt Apát úrral a búcsúi 
szentmisével kapcsolatosan. Van lehetőség a Magyar Tv-nél egy ismerőse 
segítségével a szentmise közvetítésére. A Mária szobor elkészült, annak avatását is 
erre az időpontra lehetne szervezni, meg lehetne hívni Dr. Ternyák Csaba Érsek urat 
a szentmise celebrálására. Kezdeményező levelet kell megírni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Véleménye szerint támogatható, elkészítjük a levelet. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy polgármester úrral és Türk Antal úrral 
történt előzetes megbeszélés alapján, 4 utcát bejártak a tervezőkkel. A Gyár és a 
Május 1 utcára van árajánlat. Javasolja, hogy a Bocskai útra is kérjünk árajánlatot és 
a tervezési költséget építsük bele a költségvetésbe. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Jelzés értékkel szeretné mondani, az interneten olvasta, hogy Eger-Szilvásvárad 
vasút vonal úgy tűnik, hogy meg fog szűnni. Kérdezi, tudunk-e erről valamit? Utána 
kellene nézni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Hozzá nem jutott el ilyen információ. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Érdeklődik, hogy a Tankerület igazgatót felkerestük-e, és érkezett-e valami 
információ, valamint az uszodával kapcsolatosan lehet-e valamit tudni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Korábban elküldött levelünkre a mai napon kaptunk választ a Tankerülettől, a 
levélben szereplő összeg pontosan annyi, amennyit mi átutaltunk. Az uszodával 
kapcsolatban elmondja, hogy a közművel egyeztetés történt, de majd márciusban 
folytatják. 
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Vizy Pál képviselő: 
Több képviselő és bizottsági tag is jelezte, hogy a bizottsági ülések időpontját 
délután 4 óra utánra tehetnénk, ez az időpont jobban megfelelő lenne mindenki 
számára. 
  
Ferencz Péter polgármester: 
A bizottsági ülések a továbbiakban 16 órától kezdődjenek. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 


