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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9–

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. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 

megtárgyalása I. forduló: 
- Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
- Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
- Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár 
- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bélapátfalva Város Önkormányzat 

2. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 

3. A polgármester, alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
4. A települési adóról szóló előterjesztés megtárgyalása 
5. A Művelődési Ház és Idősek Klubja bérleti díjainak megtárgyalása 
6. Bélapátfalva Város Önkormányzat és Intézményei belső ellenőrzésre 

vonatkozó stratégiai terv 
7. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének módosítása 
8. Egyéb ügyek, indítványok 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

9/2015. (II.09.) 
2015. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló Bélapátfalvai 
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2015. február 15. 

10/2015. (II.09.) 
2015. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2015. február 15. 

11/2015. (II.09.) 
2015. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló Bélapátfalva 
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. február 15. 

12/2015. (II.09.) 
2015. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló Bélapátfalvai 
Közös Önkormányzati Hivatal és a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat 

2015. február 15. 

13/2015. (II.09.) Települési adó bevezetésének elhalasztása 2015. június 30. 
14/2015. (II.09.) A Művelődési Ház és Idősek Klubja bérleti díja azonnal 

15/2015. (II.09.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és Intézményei belső 
ellenőrzési stratégiai terve 2015-2018 azonnal 

16/2015. (II.09.) 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

azonnal 

17/2015. (II.09.) ITS 2014 Partnerségi terv azonnal 

 

 
Bélapátfalva, 2015. február 9. 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

4/2015. (II.10.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február  9-

én 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:  Fodor Istvánné Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
vezető 

     Mikó Ákos műszaki előadó 
       

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. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 

megtárgyalása I. forduló: 
- Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
- Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
- Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár 
- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bélapátfalva Város Önkormányzat 

2. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 

3. A polgármester, alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
4. A települési adóról szóló előterjesztés megtárgyalása 
5. A Művelődési Ház és Idősek Klubja bérleti díjainak megtárgyalása 
6. Bélapátfalva Város Önkormányzat és Intézményei belső ellenőrzésre 

vonatkozó stratégiai terv 
7. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének módosítása 
8. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 
megtárgyalása I. forduló: 

- Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetést tárgyalta a Turisztikai, 
Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 
Kéri az elnököket ismertessék a bizottságon elhangzottakat.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:  
A Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésével 
kapcsolatosan kérdést és kérést fogalmazott meg az óvodavezető. Kérdés volt, 
tervezhetnek-e 2015. évi képzés költséget 3 fő részére, 72 e Ft-ot. Ezt a bizottság 
elfogadásra javasolja, valamint kérésként merült fel a cafeteria 4000 Ft/fő/hó Óvoda 
és Bölcsőde részére, kis értékű tárgyi eszközvásárlás. Fűtéssel kapcsolatban 2 fő 
közcélú munkást terveztek felvételre. Bölcsőde kerítése tönkrement, 100 e Ft 
költséget jelent, amit meg kell oldani. Egy jótékonysági bál is, megoldás lenne arra, 
hogy pénzt gyűjtsön az óvoda. 84 fővel indul szeptembertől a 2015/2016 év, ez 3 
csoport indítását teszi lehetővé, az óvodai létszámot 95 főre bővíteni, különben a 4 
csoportot nem fogjuk tudni indítani. Az óvoda pedagógusoknak kell arról 
gondoskodni, hogy amennyiben lehetőség van, növelni a gyermek létszámot. 
Ezekkel a kiegészítésekkel a bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Meghallgattuk a javaslatokat, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta és 
támogatta.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi az intézményvezető asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. 
 
Fodor Istvánné Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezető: 
Ígéretet kapott, hogy megkapják, amiket kértek. Jelezni fogja időben, ha segítség 
kell. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Pályázatokra igényt tartunk, 9 óvónőre készült a költségvetés. Megnéztük a 
Bölcsőde projektjének szerződését, 1 csoportot fenn kell tartani, szerződés 
módosítására van lehetőségünk.  
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy amennyiben 3 csoport lesz, ő ezt nem támogatja, akkor tudná 
támogatni, ha átgondolnánk a II. fordulóra.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Jövőre 76 fő és majd azután 69 fő lesz a létszám az óvodában. A törvény úgy szól, 
ha évközben létszámnövekedés van, akkor növelhetünk csoportot, megszüntetni 
csak szeptemberben lehet. Gyermek létszámhoz van a pedagógus létszám.  
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Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint 6 főt nem nehéz behozni. Kérdezi az intézmény vezetőt, hogy 
lehet ezt megvalósítani? 
 
Fodor Istvánné Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezető: 
Gondolkoztak a só szobán, de úgy gondolja ez kevés érv. Csoport átszervezésnek 
minősül a bővítés és csökkenés, május végéig van határidő. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kössük a beiratkozáshoz, most 3 csoport indítására tervezünk és májusban 
meglátjuk a létszámot. Költségvetés 84 fővel leigényelt támogatás alapján, 
amennyiben nő a létszám, akkor átrendeződés lesz, aminek feltétele a 90 fő. Kérdezi 
a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2015. évi 
költségvetéséről az előterjesztés és a bizottságok javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

9/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban 
megtárgyalta és a további tervező munka alapjául elfogadta Bélapátfalvai 
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési tervét az alábbi 
kiegészítésekkel:  

- az alkalmazottak részére 4000 Ft/fő/hó cafeteria juttatás, 
- továbbképzésre 3 fő részére 72 e Ft. 

2015. szeptember 1-től 90 fős létszámmal induljon 4 csoport, ellenben 3 
csoportot tervezünk. 

                                                                        
                                                                  Határidő: 2015. február 15. 

                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                        polgármester 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 
megtárgyalása I. forduló: 

- Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, 
kéri az elnököket ismertessék a bizottsági üléseken elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy kérés volt a vezető asszony felé, 11,4 
M Ft hiánnyal számol a költségvetés, és ezt az összeget szigorúan csökkenteni kell. 
Észrevételként megjegyezte, hogy elírás történt, a költségvetés bevételek tervezett 
összegénél, kérte javítani 2015-re, valamint a 2. mellékletben az ÁFA visszatérítése 
Bélapátfalva, Szilvásvárad vonatkozásában nem arányos, felül kell vizsgálni a fűtési 
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rendszert, azon is sokat meg lehet takarítani. A Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Bevételek azonosak a tavalyi évhez. Plusz pénzt szereztek házi segítségnyújtásra, itt 
is bekerült a cafeteria 4000 Ft/fő/hó összegben, II. fordulóra szigorúbb költségvetést 
tervezzenek. Esetlegesen felmerült díjak bevezetése, vagy emelése.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy 2014 őszén a Kormányzat rendezésre 
tette a szociális szférában dolgozók bérét, ami ebben a költségvetésben látható, 
ennek a plusznak a fedezetét nem látja. A bevételeink növelésével fogunk tudni 
megtakarítani. A szociális szférába az iskolai menza nem tartozik bele, pedig 
szerette volna azt is. A szociális támogatással szigorúan elszámoltatnak bennünket. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi 
költségvetéséről azzal a kiegészítéssel, hogy a II. fordulóra költséget kell 
csökkenteni, számadat pontosítva legyen és a fűtés megoldásáról visszajelzés. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

10/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban 
megtárgyalta és a további tervező munka alapjául elfogadta a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi 
költségvetési tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a II. fordulóra: 

- költségeket kell csökkenteni, 
- térítési díjak bevezetésének, emelésének lehetőségét 

megvizsgálni, 
- 2. mellékletben számadat kerüljön pontosításra, 
- a fűtési rendszerről visszajelzés legyen. 

 
                                                                                    Határidő: 2015. február 15. 

                                                                              Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                          polgármester 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 
megtárgyalása I. forduló: 

- Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, 
kéri az elnököket ismertessék a bizottsági üléseken elhangzottakat. 
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi ülésen programokra, 
rendezvényekre igényelt 4 M Ft lett tervezve, kérése volt igazgató asszony felé, hogy 
legyen meg a városi program kimutatás dátummal a megbeszéltek alapján, és 
február 15-20-ra egy városi program füzetet kért.  
Érkezett egy kérelem Berecz István részéről, amatőr fogathajtó versenyt szeretnének 
megvalósítani Május 1-én, 200 e Ft támogatási igényt jelöltek meg, nevezési díj van, 
belépőt nem szednek. A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság a kiegészítéssel 
egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Kiadás-bevétel főösszeg 2 M Ft-tal volt kevesebb tavaly, ez a növekmény egyszeri 
kiadásként jelentkezik. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangulag 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetéséről 
az előterjesztés és az elhangzott kiegészítéssel Május 1-én, 200 e Ft összegben 
amatőr fogathajtó verseny megvalósításáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

11/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban 
megtárgyalta és a további tervező munka alapjául elfogadta a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési tervét 
azzal a kiegészítéssel, hogy: 

- Május 1-én, 200 e Ft támogatási igénnyel amatőr fogathajtó 
verseny valósuljon meg. 

 
                                                                                 Határidő: 2015. február 15. 

                                                                           Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                        polgármester 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés 
megtárgyalása I. forduló: 

- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bélapátfalva Város Önkormányzat 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, 
kéri az elnököket, ismertessék a bizottsági üléseken elhangzottakat. 
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Település fejlesztés része, Tó környékén a tervek költsége van beépítve. 
Vízelvezetés nincs, rendbe kellene tenni a IV. Béla úti járda szakaszt a Petőfi úttól a 
Sport pályáig. Az ABC és a Posta előtti parkolót újra kellene aszfaltozni. Az Iparcikk 
bolt és a Napközi otthonos konyha közötti járdaszakaszt felújítani, itt a közvilágítást 
is időszerű lenne megoldani. Rózsa utca páratlan oldali részén a vízelvezetőnél több 
helyen is szakadozik az aszfalt.  
Tó felé vezető útszakaszon a Táncsics úttól a Tóig közvilágítás kérdése is 
megoldásra szorul. Szeretné, ha látható eredményei lennének a településen. II. 
fordulóra javasoljuk az említett átdolgozásokat. Kondi klubbal kapcsolatosan kérdés 
merült fel, amit a későbbiekben tárgyalunk. A Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság elfogadása javasolja.  
 
Sas Béla képviselő: 
Javasolja, a IV. Béla úti járda szakaszt a Petőfi úttól ne a Sport pályáig nézzük, 
hanem a kerékpárút elejéig. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy ugyan azzal a főösszeggel van tervezve, mint 2014-ben. Állami 
támogatásnál csökkentett összegről van szó. Megjegyzi, hogy a Vörösmarty út feletti 
csapadékvíz elvezetés nem valósult meg tavaly, ha ez valós probléma, akkor ezt ne 
halogassuk tovább. Közmunka program keretében is meg lehetne oldani. Civil 
szervezeteknél a Sport TAO-hoz kapja meg az önrészt, figyelembe véve a tavalyi 
összeget, most emeljük meg 1 M Ft-tal.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A civil szervezeteknél 1 M Ft emelést úgy tudjuk megvalósítani, hogy átcsoportosítás 
600 e Ft önkormányzat egyéb tartalékából, valamint 400 e Ft az általános tartalékból, 
így a 3,5 M Ft-ot 4,5 M Ft-ra emeltük. Járda kérdése számszerűsítve nincs, közutas 
engedély kell hozzá, javasolja Csuhány Béla képviselő úr hozzávetőlegesen kérjen 
árajánlatot a Közműtervező Irodától. Vörösmarty úttal kapcsolatosan annyit tud 
mondani, hogy nem önkormányzati tulajdon, egy porta van, ahol ez problémát jelent.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Észrevétele lenne, a Posta előtt a kötelező haladási irány tábla cseréje időszerű 
lenne, alig lehet látni, az ABC felől a Posta irányába behajtani tilos tábla elhelyezése. 
Szóba került még a Kondi Klub kérdése, hogy máshová kerül.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Folyamatban van a Kondi Klub kérdése. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és a Bélapátfalva Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről az előterjesztés és az elhangzott módosítások szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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12/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban 
megtárgyalta és a további tervező munka alapjául elfogadta a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervét azzal a kiegészítéssel, hogy: 

- a civil szervezetek támogatása 3,5 M Ft kerüljön emelésre 1 M Ft-
tal. 

 
                                                                                Határidő: 2015. február 15. 

                                                                          Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                      polgármester 

 
 
II. Napirend 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csuhány Bélát a bizottság elnökét, ismertesse 
a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a bizottság többszöri alkalommal tárgyalta, 
több alternatíva után született egy javaslat, 35 e Ft/ hó a képviselők tiszteletdíja, és 
%-ban ugyanez az emelés a képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának 
tiszteletdíjára is, ami 11 e Ft/hó legyen. 2014. októbertől a kieső időszak tiszteletdíj 
összegét felajánljuk a költségvetés javára.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 
rendeletről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.10.) 
önkormányzati rendeletét, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. (1. melléklet)  
 
III. Napirend 
A polgármester, alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a polgármester és az alpolgármester a 
Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a költségtérítésről lemondott. 
(2.- 3. melléklet) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottságon elhangzottakat. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Bizottságunk örömmel vette a lemondást, és elfogadta. 
 
IV. Napirend 
A települési adóról szóló előterjesztés megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 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 települési adóknál egyelőre a földek megadóztatása jöhet szóba. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslata, fél évvel halasszuk el az új adó bevezetését.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az települési adó 
bevezetésének fél évvel való elhalasztásáról 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: 
 

13/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a települési adó bevezetését a második félévre tervezzük. 

  
                                                                                 Határidő: 2015. június 30.  

Felelős: Ferencz Péter                                                                                                       
polgármester 

 
V. Napirend 
A Művelődési Ház és Idősek Klubja bérleti díjainak megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 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: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy egy módosító javaslat merült fel. Az 
Idősek klubja helyiség lényegesen kisebb, mint a Művelődési Ház helyisége, és nem 
biztos, hogy az alkalmi díjak így reálisak. Javaslat úgy szólt, hogy az Idősek klubja 
helyiségére alkalmanként fűtési szezonon kívül 40.000 Ft, illetve fűtési szezonban 
50.000 Ft legyen, míg a Művelődési Ház 10 %-os emelése reális.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Művelődési Ház és Idősek Klubja bérleti 
díjáról 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: 
 

14/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Művelődési Ház és Idősek Klubja helyiség bérleti díjait:  
A Bélapátfalva, Apátság u. 2. sz. alatti Idősek Klubja helyiség bérleti díjai: 

 
Fűtési 

szezonon 
kívül 

Fűtési 
szezonban 

1. Bérleti díj 
2 000,- 
Ft/óra 

2 800,- 
Ft/óra 

2. Bérleti díj 
félnapos 
rendezvényre 
(12 óra) 

22 000,- 
Ft/alkalom 

30 800,- 
Ft/alkalom 

3. Bérleti díj 
lakodalom, bál 
céljára 

40 000,- 
Ft/alkalom 

50 000,- 
Ft/alkalom 

   
A Művelődési Ház helyiség bérleti díja: 

          Fűtési 
szezonon kívül 

Fűtési 
szezonban 

Nagyterem 6 600,- Ft/óra 8 800,- Ft/óra 
Klubszoba 2 000,- Ft/óra 2 800,- Ft/óra 
Előtér 1 650,- Ft/óra 2 200,- Ft/óra 
Büfé 1 100,- Ft/óra 1 650,- Ft/óra 
Lakodalom, bál 
céljára 

60 000,- 
Ft/alkalom 

75 000,- 
Ft/alkalom 

 
                                                                                            Határidő: azonnal  

                                                                       Felelős: Ferencz Péter                              
polgármester 

 
VI. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és Intézményei belső ellenőrzésre vonatkozó 
stratégiai terv 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Az előterjesztést megkaptuk, a belső ellenőr elkészítette a stratégiai tervet, a belső 
ellenőrzési stratégiai célok meghatározásával. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat és 
Intézményei belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

15/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, Bélapátfalva Város Önkormányzat és Intézményei belső 
ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervét 2015-2018 évekre. (4. melléklet) 

 
 

Határidő: azonnal  
                                                                       Felelős: Ferencz Péter                                                                                                          

polgármester 
 
VII. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta a Turisztikai, 
Kulturális és Szociális Bizottság. Kéri, Vizy Pál bizottsági elnököt ismertesse a 
bizottságon elhangzottakat.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság hosszasan tárgyalta a napirendet, arra a végleges döntésre jutott, hogy az 
előterjesztést nem változtatja meg, elfogadja. Törvényi módosítás van, ami annyit 
jelent, hogy heti 1 alkalommal a Művelődési Ház és Könyvtár hosszabb nyitva 
tartással üzemel, valamint a hétvége egyik napján nyitva tart.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 



13 

 

16/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzata az alábbiak szerint módosul: 
 
1. Az SZMSZ V. fejezet „Az intézmény nyitva tartása” bekezdés az 
alábbiak szerint módosul: 
A Művelődési Ház nyitva tartása: 

Nap Nyitva tartás 
Hétfő 8:00-16:00 
Kedd 8:00-16:00 
Szerda 8:00-16:00 

Csütörtök 13:00-21:00 
Péntek 8:00-12:00 
Szombat 8:00-12:00 
Vasárnap Zárva 

 
Egyéb esetekben rendezvényekhez igazodva. 
 
A könyvtár nyitva tartása: 

Nap Nyitva tartás 
Hétfő 10:00-16:00 
Kedd 10:00-16:00 
Szerda 10:00-16:00 
Csütörtök 10:00-18:00 
Péntek Zárva 

Szombat 8:00-12:00 
Vasárnap Zárva 

 
A szabályzat módosítása 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 

                                                                               Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, kiosztásra került önkormányzati tulajdonú, 
beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásra vonatkozó pályázati felhívás.  
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítő beruházáshoz, börtön objektum 
építésére alkalmas területet keres. A felajánlásokat 2015. március 31-ig várják, 
épületet, építményt nem tartalmazó, minimum 4 ha területű, közművesített építési 
terület kellene. Biztosnak látja ezt a beruházást, a börtön kötelező állami feladat. A 
levél érkezése óta nem tudtuk megnézni van-e összefüggő terület, de megvizsgáljuk. 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Belügyminisztérium támogatást nyújt 
a járásszékhelyi önkormányzatok részére a 2014-2020-as fejlesztési időszakra 
vonatkozóan a releváns jogszabálynak megfelelő településfejlesztési koncepciók és 
integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozásában. Az önkormányzat dönt a 
partnerségi egyeztetés szabályairól. A partnerségi egyeztetés módszerei, eszközei 
és a célcsoportok kiválasztásakor is törekszik a széleskörű partnerség kialakítására. 
 
Barta Péter képviselő: 
Érdeklődik, ezáltal lesz új polgármesteri hivatal. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Remélhetőleg lesz új polgármesteri hivatal. Véleménye szerint új formátuma lenne a 
településfejlesztésnek ez a konzorcium. Javasolja, fogadjuk el. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait 
szavazzanak az ITS 2014 Konzorcium Partnerségi tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

17/2015. (II.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Bélapátfalva Város ITS 2014 Konzorcium Partnerségi tervét. 
(5. melléklet) 

                                                             
                                                                Határidő: azonnal 

                                                                       Felelős: Ferencz Péter                                                                                                       
polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 

 
 

Kmf. 
 

 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 


