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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 
15–én 16.30 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 Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. 

(XII.01.) rendelet módosítása 
2. Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalása 
3. Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
6. Tájékoztatás a polgármester 2015. évi szabadságának 

igénybevételéről 
7. 2016. évi Apátsági nyitva tartás és belépőjegyek árainak 

megtárgyalása 
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Bélapátfalva, 2015. december 15. 
  
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 
151/2015 (XII.15.) Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 2016. december 31. 
152/2015 (XII.15.) A polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele azonnal 
153/2015 (XII.15.) 2016. évi apátsági nyitva tartás és belépőjegyek árai 

2015. december 25. 
folyamatos  

2016. december 31. 
154/2015 (XII.15.) Apátságnál lévő régi mellékhelyiség elbontása 2016. május 31. 
155/2015 (XII.15.) Agria-Ügyelet Kft.-vel feladat-ellátási szerződés kötése 2015. december 31. 
156/2015 (XII.15.) Sas és Társa 2002 Kft. vételi szándéknyilatkozata  2015. december 31. 
157/2015 (XII.15.) Bélapátfalva Önkormányzati Tűzoltóság részére 500 ezer Ft 

támogatás nyújtása 2015. december 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
26/2015 (XII.16.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 

Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. (XII.01.) rendelet 
módosításáról 

27/2015 (XII.16.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 

28/2015 (XII.16.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2006. (V.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 22/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

29/2015 (XII.16.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
magánszemély kommunális adójáról szóló 23/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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 JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 

15–én 16.30 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  
                           tagok. 
 
Nem jelent meg:  Barta Péter, Csűrös Zoltán önkormányzati tagok. 
 
 
Meghívott:           Bognár Endre főépítész 
     Kovács Ervinné Bélkő Kft. ügyvezető 
 
   
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából 
    Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző 
    Mikóné Kormos Erika építésügyi előadó 
    Mikó Ákos műszaki előadó 

Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és 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. Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. (XII.01.) 
rendelet módosítása 

2. Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 

3. Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
6. Tájékoztatás a polgármester 2015. évi szabadságának 

igénybevételéről 
7. 2016. évi apátsági nyitva tartás és belépőjegyek árainak megtárgyalása 
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. (XII.01.) rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Endre főépítész: 
Elmondja, hogy az állami főépítész jóváhagyó, záró szakmai véleményét a 
településrendezési eszköz elfogadásához megkaptuk.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2012. (XII.01.) rendelet 
módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
14/2012. (XII.01.) rendelet módosításáról. (1. melléklet)  
 
II. Napirend 
Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az 
önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletről az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) 



5 
 

önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról. (2. 
melléklet)  
 
III. Napirend 
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az 
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

151/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét (3. 
melléklet). 
 
                                                                         Határidő: 2016. december 31. 
                                                                       Felelős: Polgármester 

 
 
IV. Napirend 
A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a törvény módosításának egyik legfontosabb eleme, hogy bevezette 
volna 2016. január 1-i hatállyal a szociális temetés intézményét, ami most módosul 
2017. január 1. napjára. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítés nélkül 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2006. (V.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. (4. melléklet) 
 
V. Napirend 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy felvetett módosító javaslat volt, nézzük meg adható-e kedvezmény, vagy 
adómentesség az adózó Bélapátfalván, lakóhelyén kívül öröklés jogcímen szerzett 
másik belterületi ingatlana után, illetve a beépítetlen belterületi telek esetén. A rendelet 
tervezetet a Pénzügyi csoport kidolgozta. Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2010. 
(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. (5. melléklet) 
 VI. Napirend 
Tájékoztatás a polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az ütemezés szerint 2015. december 
hónapban 10 munkanap szabadságot vehet igénybe, valamint még az ütemezés 
szerint igénybe nem vett 5 munkanap szabadságot. Ha az esedékesség évében nem 
történik meg az igénybevétel, úgy a következő év március 31-ig igénybe kell venni és 
kiadni. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítés nélkül egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről. 
Ferencz Péter polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

152/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencz Péter 
főállású polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről a 
tájékoztatást elfogadja. 

                                                                         
                                                                           Határidő: azonnal 

                                                                                            Felelős: Polgármester 
 

VII. Napirend 
2016. évi Apátsági nyitva tartás és belépőjegyek árainak megtárgyalása 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy 
Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse az ülésen 
elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság kérte 
a megtárgyalást, hogy időben fel tudjunk készülni, az ünnepek korábban lesznek 
jövőre ehhez mérten lett igazítva a nyitva tartás is. A Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság kiegészítés nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: Parkolási díjról most nem beszéltünk, mert a közterületek használati díját majd a 
későbbiekben fogjuk tárgyalni. Az előterjesztés csak a belépőjegy árait tartalmazzák 
és a nyitva tartást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a 2016. évi apátsági nyitva tartás és belépőjegyek árairól az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

153/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, a 
61/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja 
2016. január 1-jétől:  
Az Önkormányzat által üzemeltetett Apátsági műemlék belépőjegy árai: 
Felnőtt jegy:  450 Ft/fő/alkalom 
Felnőtt csoportos jegy (min. 10 fő):  400 Ft/fő/alkalom 
Nyugdíjas-, diákjegy:  350 Ft/fő/alkalom 
Családi jegy:  1200 Ft/család/alkalom 
Nyugdíjas-, diák csoportos jegy (min. 10 fő):  300 Ft/fő 
Nyitva tartási időn túl kedvezmény nélküli ár, előzetes egyeztetés alapján, kizárólag 
csoportoknak. Felnőtt csoportoknak jegy (min. 10 fő): 450 Ft/fő/alkalom; nyugdíjas-, 
diák csoportoknak jegy (min. 10 fő): 350 Ft/fő/alkalom  
Az Apátság 2016. évi nyitva tartása 
 
2015.12.27. - 2016.01.02. - 10-14 óra 
 
Zárva 
2016.01.02 -  2016.03.10.  
2016.11.02. - 2016.12.28. 
Előszezoni nyitva tartás: 
2016.03.11. - 2016.04.29.   Hétfő: szünnap 
               Kedd - Vasárnap: 10-16 óra 
Főszezoni nyitva tartás:  
2016.04.30. - 2016.09.04.   Hétfő: szünnap 
               Kedd - Szombat 9-17 óra 
               Vasárnap: 10-16 óra 
Utószezoni nyitva tartás: 
2016.09.05. - 2016.10.28    Hétfő: szünnap 
               Kedd - Vasárnap: 10-16 óra 
Ünnepi nyitva tartás: 
2016.03.11. - 2016.03.15.  9-17 óra 
2016.03.25. - 2016.03.28.  9-17 óra 
2016.10.29. - 2016.11.01.  9-17 óra 

  
                                                                                  Határidő: 2015.december 25. 

                                                                                      folyamatos 2016. december 31. 
                                                                      Felelős: polgármester  

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Érdeklődik a tó környékén és az Apátságnál lévő régi mellékhelyiség épületéről. Kell-e 
rá bontási engedély vagy sem? Utána kellene nézni a lehetőségeknek. 
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Mikóné Kormos Erika építésügyi ügyintéző: 
Elmondja, hogy 300 m2 alatt nem kell bontási engedély. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, az Apátságnál lévő régi mellékhelyiség 
bontási lehetőségének megvizsgálásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

154/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy az Apátságnál lévő régi mellékhelyiség elbontásának 
lehetőségét a Hivatal vizsgálja meg.  
 

                                                                         Határidő: 2016. május 31. 
                                                                  Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Agria-Ügyelet Kft. látja el a 
településen a központi háziorvosi ügyeleti feladatokat. A társaság és az 
Önkormányzat közötti, a központi háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
feladat-ellátási szerződés 2015. december 31. napjával megszűnik. Érdemi változás 
nincs, csak annyi van a korábbi szerződéshez képest, hogy 3 év helyett most 2 évre 
kötődik. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy korábban fontos volt ennek a vállalkozónak, hogy a kistérséget 
megkapja. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta azt a javaslatát, hogy a 
szerződés VI. rész 1. pontjába, a felmondási okokhoz kerüljön be, hogy a Megbízó 
felmondhatja a szerződést abban az estben is, ha az önkormányzat közigazgatatási 
területén élő lakosság panasszal él az ügyeleti ellátás színvonalát illetően. 
Javasolja, kérni kell egy statisztikát a kivonulásról és arról, hogy hány bélapátfalvai 
lakos jelent meg az ügyeleten 2015. december 31-ig bezárólag, és ezt legkésőbb 
2016. január 10-ig küldjék meg részünkre, valamint az elsősegélynyújtó helytől is 
kérjünk statisztikát. Önálló orvosi ügyeletet már nem tudnánk kialakítani. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az Agria-Ügyelet Kft. az Önkormányzat közötti központi háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátását 
biztosító feladat-ellátási szerződésről a kiegészítés és az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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155/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 3300 Eger, Deák 
Ferenc út 23., képviseli: Dr. Horváth Gábor Miklós ügyvezető) és az 
Önkormányzat közötti központi háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátását 
biztosító feladat-ellátási szerződés megkötését úgy,  hogy a szerződés VI. 
rész 1. pontja, a felmondási okok egészüljenek ki azzal, hogy a Megbízó 
felmondhatja a szerződést abban az estben is, ha az önkormányzat 
közigazgatatási területén élő lakosság panasszal él az ügyeleti ellátás 
színvonalát illetően. (6. melléklet) 

 
                                                                           Határidő: 2015. december 31. 

                                                              Felelős: polgármester 
 

 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kft. ügyvezető asszonyának 
tájékoztatása alapján, 2015. november 19-én a Sas és Társa 2002 Kft-től vételi 
szándéknyilatkozat érkezett. Az ingatanra szolgalmi jogot kell bejegyeztetni. 
Javaslatként hangzott el, hogy az adásvételi szerződés addig ne kerüljön aláírásra, 
míg a vevő saját területein az építési törmeléket el nem távolítja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az Ipari park területén lévő 1017/28 hrsz-ú ipartelep, melyet 2005-ben 
a Fish & Food Kft. részére értékesítettünk 12260/13527 hányadban, osztatlan közös 
tulajdonban van az említett cég és a Bélkő Nonprofit Kft. között. Ügyvezető asszony 
nem eladást javasol, hanem cserét, telekkönyvi vázrajz alapján, a 684 m2-re, amely az 
osztatlan közös tulajdon cégünkre eső hányadának egy része. Ezt a területnagyságot 
cserélnénk a Bélapátfalva 0169/3 hrsz-ú területre, mely a leendő vevő tulajdona. Az 
osztatlan közös tulajdon cégünkre eső hányadának másik részéről (gázfogadó 
állomás, ivóvíz fogadó akna) 583 m2 a későbbiek folyamán telekalakítással 
rendelkezzen az eladó, illetve vásárló cég. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Sas és Társa 2002 Kft.-től érkezett vételi 
szándéknyilatkozatról az előterjesztés, és az elhangzott kiegészítések alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

156/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Sas és Társa 2002 Kft.-től érkezett vételi szándéknyilatkozatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy: - a törvény által előírt közmű védő, ill. az ahhoz biztonságos bejutást, 

hozzáférést, továbbá a nyomvonalon a biztonságos karbantartás, 
javítás lehetőségét is biztosító sávra, jegyeztessünk szolgalmi jogot, - az 1017/28. hrsz-ú ingatlanból telekkönyvi vázrajz szerinti 684 m2-t, elcseréljük a Bélapátfalva 0169/3 hrsz-ú területre, mely a leendő 
vevő tulajdona, 
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- az adásvételi szerződés akkor kerül aláírásra, ha az említett területeken, illetve a leendő vevő tulajdonát képező Bocskai úti 
ingatlanról az építési törmeléket a vevő elszállítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a 
Bélkő Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 

                                                                            
                                                                           Határidő: 2015. december 31. 

                                                              Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az önkormányzati tűzoltóságok létesítésével, 
fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a 
központi költségvetési támogatáson túl jogszabály szerint a székhely szerinti települési 
önkormányzat, és az önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzete szerinti 
települések önkormányzatai kötelesek gondoskodni. A Bélapátfalva Önkormányzati 
Tűzoltóság működési költségeihez 500 e Ft támogatásra lenne szükség. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

157/2015. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy a Bélapátfalva Önkormányzati Tűzoltóság részére 500 
ezer Ft támogatást nyújt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. §. (1) bekezdés a) pontja 
és 41. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében szereplő általános tartalék terhére.  

                                                            Határidő: 2015. december 31. 
                                                          Felelős: Polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy érkezett egy kérelem Józsa Istvánné 
bélapátfalvai lakos, a Művelődési Ház és Könyvtár korábbi dolgozója részéről, amit 
tudomása szerint minden képviselőnek is megküldött. Mivel munkaviszonya 
felmondással szűnt meg, így sem végkielégítésre, sem más juttatásra törvényesen 
nem jogosult. Polgármesteri hatáskörben - amennyiben igényli és a jogosultsági 
feltételeknek megfelel -, rendkívüli települési támogatásban tudja részesíteni. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Szeretné megjegyezni, hogy a Mikulás programon 12 fő volt jelen, és 150 e Ft volt a 
program költsége.  
 
Sas Béla képviselő: 
A Mikulás programról annyit szeretne mondani, hogy mivel korábban elmaradt és egy 
későbbi időpontban lett megtartva, egy közösségi oldalon lett meghirdetve a 
programkezdés előtt két órával. Kommunikáció nincs a mai napig az iskola, óvoda és 
a Művelődési Ház között. Hiányolta az adventi gyertyagyújtásról a kamerát. 
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Vizy Pál képviselő: 
Több korábban megbeszélt határidőt sem sikerült az igazgató asszonynak betartania. 
Szó volt róla, hogy november 10-ig készül egy kiadvány is a 2016. évi programokról. 
Ezzel is megcsúsztunk, mert nem készült el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 

     Kmf. 
 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


