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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11–

én 18.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Általános Iskola működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem 
2. A fizető várakozó helyek kijelöléséről szóló rendelet megtárgyalása 
3. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
 

 

 

 
 
Bélapátfalva, 2015. június 11. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

82/2015. (VI.11.) Általános Iskola működtetése 2015. június.15. 
83/2015. (VI.11.) Iskolaépület közös energetikai pályázata folyamatos 
84/2015. (VI.11.) Úthasználati díj 2015. június 15. 
85/2015. (VI.11.) Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhely használata azonnal 

86/2015. (VI.11.) Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Sport Közhasznú 
Egyesület között létrejövő bérleti szerződés 2015. június.15. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

13/2015. (VI.12.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának szabályozásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11–

én 18.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Csuhány Béla, Sas Béla, Vizy Pál önkormányzati képviselők. 
 

Nem jelent meg: Barta Péter, Csűrös Zoltán önkormányzati képviselők 
 
 
Meghívott:    Mikó Ákos műszaki előadó 
  
       

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. Általános Iskola működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem 
2. A fizető várakozóhelyek kijelöléséről szóló rendelet megtárgyalása 
3. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Általános Iskola működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területen lévő 
összes, saját tulajdonban álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézménye vonatkozásában, meghatározott feladatok ellátásáról. Az 
önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képessége 
hiányában felmentést kérhet. Ha a működtetési képesség hiánya nem támasztható 
alá, az állam az önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. Hozzájárulási 
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kötelezettség esetén, annak közlését követő nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a 
települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A 
hozzájárulás vállalásának hiányában az önkormányzat működtetési kötelezettség 
alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni. A települési 
önkormányzat június 15. napjáig külön jogszabályban meghatározott eljárás 
keretében nyújtja be nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat szeptember 1-
jétől nem vállalja, továbbá ha a működtetési kötelezettséget nem tudja vállalni, 
kérelmet a működtetési kötelezettség alóli felmentésre. A Kormányrendelet jelenlegi 
módosítása még nem történt meg. Az iskola vezetése úgy gondolja, ha az 
önkormányzat lenne az üzemeltető, jobb lenne, mert az önkormányzat 
megengedőbb.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A Magyar Államkincstártól a mai napon kaptunk egy e-mailt, amiben leírták, hogy a 
Kormányrendelet 2015. június 12-én fog megjelenni a Magyar Közlönyben, és június 
15.- e a határidő, a határidő elmulasztása jogvesztő.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Meg kell hozni a döntést attól függetlenül, hogy nincs tudomásunk mi fog szerepelni 
a Kormányrendeletben. Úgy gondolja, ha átvesszük az üzemeltetést, akkor az évi 20 
M Ft-tól többe fog kerülni. Véleménye szerint a tanári kar feladata lenne kitalálni 
olyan programot, illetve változtatást, ami idevonzaná a környékbeli gyermekeket. 
Javaslata az lenne, hogy minden marad, úgy ahogyan eddig, kiegészítve azzal, hogy 
ha lehetőség van energetikai fejlesztési pályázaton közösen induljunk. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kiegészítés, javaslat. Kéri szavazzanak az 
Általános Iskola működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelemről az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

82/2015. (VI.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2015. szeptember 1-jétől felmentést kér a Bélapátfalvai Petőfi 
Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3346 Bélapátfalva, 
Apátság út. 2.) köznevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési 
kötelezettsége alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
mentesítési kérelem, a szándéknyilatkozat (1. melléklet), valamint a 
szükséges adatlapok aláírására. 

                                                                                               
                                                                                 Határidő: 2015. június 15. 

                                                                                        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
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Kéri szavazzanak, hogyha lehetőség van az iskolával energetikai fejlesztési 
pályázaton közösen induljunk. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

83/2015. (VI.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogyha 
lesz lehetőség energetikai fejlesztésre pályázni, akkor az iskolaépület 
fejlesztésére az iskola fenntartója és az önkormányzat közösen pályázzon. 

 
                                                                         Határidő: folyamatos 

                                                                                        Felelős: polgármester 
 

 
II. Napirend 
A fizető várakozóhelyek kijelöléséről szóló rendelet megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. Átadja a szót Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése- Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt keretében elkészült 0189/5. hrsz-ú (temető 
melletti) parkolóban, a parkolójegyek értékesítéséhez a rendelet tervezet, mivel a 
pályázatban vállaltunk bevételeket. A mobilparkolással kapcsolatosan is intézkedni 
fogunk. A fizető várakozóhely díjköteles várakozási ideje keddtől – vasárnapig  9.00 
– 16.00 óráig.  A fizető parkoló várakozási díjai alkalmanként (bruttó) 
személygépkocsiknak 300 Ft, autóbuszoknak 600 Ft. Térítésmentes parkolóhely 
igénybevételére jogosult, aki Bélapátfalva területén bejelentett lakó-, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki a temetőbe érkezik. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, az önkormányzat tulajdonában lévő útra, a temető első bejáratától az 
Apátság irányában, úthasználati díj szedését. A parkolóhoz lehet csatolni az 
úthasználati díjat. Javasolja még a következő Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottsági ülésre a Nagy Milán marketingvezető animátor urat meghívni, készítsen 
kimutatást és tartson beszámolót mikor, hányan látogatják az Apátságot. A nyitva 
tartást ahhoz mérten lehetne kialakítani a továbbiakban. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint április 6 óta az apátsági belépőjegyekből származó bevétel 
összege 800 e Ft. Úthasználati díj beszedésére tesz javaslatot, személyautók 
részére 600 Ft/alkalom, autóbuszoknak 1200 Ft/alkalom. Jelzőtáblát kell kihelyezni, 
behajtani tilos táblát, kiegészítő táblával, hogy kivéve engedéllyel rendelkező 
járművek. Gondol itt az erdészeti gépjárművekre, illetve rendőrségi autókra, tűzoltó 
autókra.  
 



6 

 

 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, az úthasználati díj mértéke legyen 500 Ft/alkalom személygépjárművek, 
1000 Ft/alkalom autóbuszok részére. Szabjunk ki, július 15.-ig határidőt a 
bevezetésre. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ennek a rendelet tervezetnek nem volt része az úthasználati díj, és jelenleg nem 
tudja eldönteni lehet-e része ennek a rendeletnek az úthasználati díj, vagy 
határozatba lehet-e szabályozni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Határidő legyen június 15.-e. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e egyéb 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a fizető várakozó helyek kijelöléséről szóló 
rendelet tervezetről az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta, a  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.12.) 
önkormányzati rendeletét, a fizető várakozóhely kijelölésről és használatának 
szabályozásáról. (2. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az úthasználati díj lehetőségéről 
az ismertetett 500 Ft/alkalom személygépjárművek, 1000 Ft/alkalom autóbuszok 
díjairól. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

84/2015. (VI.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy -
amennyiben jogszabályi lehetőség van - úthasználati díj kerüljön 
bevezetésre, a Bélapátfalva 0182 hrsz-ú önkormányzati útra a temető első 
bejáratától az Apátság irányában: 

- 500 Ft/alkalom személygépjárműveknek, 
- 1000 Ft/alkalom autóbuszoknak. 

Az úthasználati díj bevezetése a következő Képviselő-testületi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra. 

 
                                                                         Határidő: 2015. június 30. 

                                                                                    Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
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Tájékoztatja Képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület székhelye megváltozott, ezt határozatba kell foglalni. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e egyéb javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a 
Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhely változásáról az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

85/2015. (VI.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 3346 
Bélapátfalva, IV. Béla út 3. szám alatti ingatlant, mely az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll, székhelyként használhassa. 
 

                                                                      Határidő: azonnal 
                                                                                         Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület és Bélapátfalva Város Önkormányzata között létrejött egy bérleti 
szerződés, ami most előttünk van. Az egyesület most 1.200 e Ft összeget be tudna 
fizetni visszamenőlegesen bérleti díjban.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Észrevétele lenne a szerződésben elírás történt, az időtartamra vonatkozóan, javítani 
kellene, valamint az aláírás dátumát is. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A bérleti szerződés dátuma javítva lesz, a mai napi dátummal kerül aláírásra. Kérdezi 
a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a szavazzanak a 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
között létrejövő bérleti szerződésről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

85/2015. (VI.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzata és a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület között létrejövő bérleti szerződést a Bélapátfalva, 
Sporttelep 966 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. (3. melléklet) 

                                                                                    
                                                                                   Határidő: 2015. június 11. 
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                                                                                         Felelős: polgármester 
 

Vizy Pál képviselő: 
Felhívja a figyelmet az ABC parkoló előtti földtúrásra, rendbe kellene tenni soron 
kívül. Ígérvény volt korábban a fodrászüzlet melletti átjárónál a kandeláberek 
elhelyezésére, hónapokkal ezelőtt az volt az információ készen van, viszont nincs 
előrelépés. Kérdezi a Gesztenyés kiállítóház hivatalos nyitva tartását? Úgy gondolja, 
nem a dolgozónak kellene meghatározni a nyitva tartási időt. Megfelelő minőségű 
WIFI rendszer már működik ott. Kérdezi, nyári munkára idén is lesznek-e diákok 
alkalmazva? Fontos lenne még az Apátságnál a tájékoztató tábláknak az 
elhelyezése.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy első körben a 6 kulturális közcélú 
munkás létszámot kellene rendberakni, ugyanis 3 fő felmondott. Tudomása szerint a 
Gesztenyés kiállítóház nyitva tartása hétfő - kedd zárva, többi napokon pedig nyitva 
tart. Utána fog ennek nézni. Nyári munkáról jelenleg nincs információja. 
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a nyár közepén nem lesz humán 
erőforrás, 20 munkanapra a kulturális közcélú munkások továbbképzésen vesznek 
részt, ezt nem kellene elfelejteni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, megbízási szerződéssel tud behozni személyeket, csak az plusz 
költségként merül fel, mert keret nincsen rá, hiszen ezek a munkatársak állományban 
maradnak, státuszuk a továbbképzés időtartama alatt is megmarad. A kandeláberek 
meg vannak, a műszaki vezetőt meg fogja kérdezni, hogy hol tartanak ez ügyben.  
 
Sas Béla képviselő: 
Érdeklődik a börtön pályázattal kapcsolatosan.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A pályázat benyújtásra került, de hivatalos információja nincs a döntésről. 
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

     Kmf. 
 
 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


