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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
  
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28–

án 16.00 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 Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

4. Egyéb ügyek, indítványok  
 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 
1/2016. (I.28.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 2016. december 31. 
2/2016. (I.28.) Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 2016. január 31. 
3/2016. (I.28.) Pályázat benyújtása a TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari 

parkok, iparterületek fejlesztésére” című támogatási felhívásra folyamatos 

4/2016. (I.28.) 
Pályázat benyújtása a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 
támogatási felhívásra 

folyamatos 

5/2016. (I.28.) Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című támogatási felhívásra folyamatos 

6/2016. (I.28.) 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című támogatási 
felhívásra 

folyamatos 

7/2016. (I.28.) Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című támogatási felhívásra folyamatos 

8/2016. (I.28.) Pályázat benyújtása a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős 
területek rehabilitációja” című támogatási felhívásra folyamatos 

9/2016. (I.28.) Pályázat a testvérvárosi napok megvalósítására folyamatos 
10/2016. (I.28.) Illés András települési tűzifa támogatás elutasításának fellebbezési 

ügye               azonnal 
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Bélapátfalva, 2016. január 28. 
 
  
 
                      Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
1/2016. (I.29.) 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2015.(VI.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2/2016. (I.29.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
helyi iparűzési adóról szóló 22/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január  

28-án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről.  

  
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
                           Kary József alpolgármester 

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

       Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából  
        Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző 
        Mikó Ákos műszaki előadó 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
        Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
  Napirend 

 
 1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

4. Egyéb ügyek, indítványok  
 
 
 
 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet, 
kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Köszönti a megjelenteket az év első Képviselő-testületi ülésén. A bizottság nevében 
kíván a településen élőknek színes programokban gazdag Boldog újévet. Elmondja, 
hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, és három kiegészítést javasol. Tavaly elmaradt a 
Sport koncepció, sport stratégiának a tárgyalása, arról beszéltünk, hogy ez egy külön 
testületi ülést kíván. Javasolta a bizottság, hogy ez kerüljön bele a munkatervbe. 
Érdekes vita zajlott a díszpolgári cím adományozása kapcsán, ekkor felmerült a Pro 
Urbe cím adományozása. Javasolja ennek az odaadományozásnak a kidolgozását, 
és előterjesztését. Évek óta húzódik a helyi védelem témája, tavalyi évben a 
rendezési tervmódosítása kapcsán bekerült a javasolt épületek, értékek listája a 
rendezési tervmódosításba, így lefolytatható az egyeztetés az érintett lakókkal. A 
bizottság ezzel a három kiegészítéssel egyhangúlag elfogadásra javasolja.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Most Sport koncepcióról beszélünk, de amikor ez az ülés felmerült akkor sport 
jövőjéről, stratégiájáról volt szó. Úgy gondolja, két részletben kellene tárgyalni, első 
körben legyen egy tájékoztató a Sport egyesülettől, melyek az elképzeléseik, és 
ehhez hozzátennénk a mi elképzeléseinket. Ebből lenne kidolgozva egy stratégia 
vagy koncepció. A két ülés megtárgyalását úgy gondolná, hogy zárszámadás után 
május környékén, majd a következőt nyáron. A Pro Urbe vázlatát, elgondolását a 
bizottság nyújtsa be, hogy mi alapján kezdődjön el a rendelet tervezetnek az 
elkészítése. Mit kell figyelembe venni, mi az alapgondolat? Kulturális, gazdasági, 
sport vagy valamilyen más kimagasló szempont alapján legyen adományozható. 
Egyelőre nem érzi a különbséget a díszpolgári cím és a Pro Urbe cím között. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A cél az volt, hogy aki mindennapok segítő tevékenységéért legyen adható. Magára 
vállalja, hogy utána jár, hogy egy ilyen cím más városban, településen milyen 
feltételrendszerrel van kidolgozva.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Mind a három témakör tekintetében kell, hogy határidőt szabjunk. Sport esetében 
előrébb kellene gondolkodni, mivel az első egy informális ülés lenne, a munkaterven 
kívül is meglehet határozni, hogy mi legyen az a határidő. Viszont a nyár közepe és 
vége nem jó, nevezések és egyebek miatt. Javasol, március közepéig egy informális 
ülést, és 1 hónapon belül Képviselő-testületi ülést. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ha tavaly egy év nem volt elég, hogy ezzel foglalkozzunk és kidolgozzuk, egy hónap 
kevés lesz, legyen inkább április vége, május eleje.  
 
Kary József alpolgármester: 
A koncepció és a stratégia jellegénél fogva, nem a költségvetést befolyásolja, hanem 
egy olyan víziót fogalmaz meg, ami a jövőre vonatkozik.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, a sport koncepció éves munkaterven kívül legyen megtárgyalva első 
körben áprilisban, második körben pedig május 26-ra kerüljön a munkatervbe. A Pro 
Urbe-t ebbe az évben nem kell átadni, csak készüljön el a rendelet, ha átadására 
kerülne sor, akkor az augusztus 20-ai rendezvény sorozatnál alkalmasabb időpont 
nincs. Helyi védelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy a március 24-ei ülésen 
kerüljön megtárgyalásra.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy az Önkormányzat és az Egyház, valamint az Önkormányzat és az 
Idegenforgalmi Egyesület közötti megállapodás hol tart. Kérdezi, mikorra várható 
ebben az ügyben tájékoztatás a Képviselő-testület részére? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Mindkét megállapodás tervezet elkészült, az egyházi tervezetet az egyház jogászai 
ellenőrzik. Az Idegenforgalmi Egyesülettel kötendő megállapodást a következő 
Képviselő-testületi ülésen fogjuk tárgyalni. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről az elhangzott kiegészítésekkel.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

1/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel: - A március 24.-ei ülés napirendje egészüljön ki a helyi védelemre javasolt épületekről szóló rendelet tervezettel. - A május 26.-ai ülés napirendje egészüljön ki a Sport koncepció, 

stratégia és a „Pro Urbe” cím adományozásáról szóló rendelet 
tervezettel. (1. melléklet) 

  
                                                                                        Határidő: 2016. december 31. 

                                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                         polgármester 
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II. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzata és Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

2/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
felülvizsgálta Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött Együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) és 
azt az alábbiak szerint módosítja. 
1. A Megállapodás I. fejezet 2. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: (A megállapodás szabályainak kialakítása) 
…d) a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/20013. (XII.29.) NGM 
rendelet,  
…(előírásainak figyelembevételével történt.) 

2. A Megállapodás III. fejezet 1. pont 1.4 alpont 2. mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A Pénzügyi csoportvezető által elkészített költségvetési határozat-
tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év 
kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-
testületnek.” 

3. A Megállapodás III. fejezet 4. pont 4.2 alpont 2. mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: „Az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási 
határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését 
követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen, melyet a testület határozattal 
fogad el.” 

4. A Megállapodás III. fejezet 5. pont 5.3 alpont helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„A Pénzügyi ügyintéző I. a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 
mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi 
kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó 
nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 
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25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentés a 
költségvetési évet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves 
költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően 
nyújtja be a Kincstár felé.” 

5. Jelen Megállapodás módosítása mindkét fél által történő elfogadását 
követő napon lép hatályba.  

                                                                             Határidő: 2016. január 31. 
                                                                       Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                    polgármester 

 
III. Napirend 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csuhány Bélát a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Jogszabály által kötelezővé tett kedvezmény, hogy 
az egyfős háztartások – amennyiben igénylik – élhetnek a 60 l-es edényzet 
igénybevételével. Ilyen esetben a kedvezmény összegét nem kell a Szolgáltató 
részére megtéríteni az Önkormányzatnak. A tavalyi rendeletünkben 2 fős 
háztartásoknak is kedvezményt adtunk. A különbség összegét itt már meg kell 
térítenie az Önkormányzatnak, ezért ezt javasoljuk hatályon kívül helyezni. A 
bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalva lakossága új hulladékgyűjtő edényeket fog kapni, első körben ez a 
családi házakra vonatkozik. A lakótelepire is érvényes lesz a szelektív 
hulladékgyűjtés április hónappal kezdődően. Megérkeztek a sárga és kék színű 
edények, és egy használati szerződés kötésével minden porta megkapja, 
amennyiben sérül az edényzet a háztartás köteles lesz cserélni. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
14/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet)  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, mivel a IV. Napirend zárt ülés, az ülés végén kerüljön megtárgyalásra. 
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V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
bizottság tárgyalta a Kormány által meghirdetett Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében az Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére vonatkozó 
támogatást. A fejlesztési elképzelés, amire az igény jelezve lett, hogy az Ipari park 
ivó-, tűzi- és szennyvíz, gáz valamint villamos hálózatának rekonstrukciója, 
továbbfejlesztése, a csapadékvíz elvezető rendszer és a szükséges útszakaszok 
felújítása valósuljon meg. Továbbá megvizsgáljuk az irodaépület energetikai 
felújításának a lehetőségét is. A pályázatba bevonásra kerül a régi gyár területén 
lévő vízvezeték rendszer szétválasztása. A pályázat benyújtásához szükséges az 
Önkormányzat és a Bélkő Kft. közötti konzorciumi megállapodás megkötése. 
Elmondja, hogy a pályázatok, amik benyújtásra kerülnek 100%-os támogatottságúak, 
nincs önrész. A bizottság egyhangúlag támogatja, és elfogadásra javasolja. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság is tárgyalta a pályázatokat. A bizottság minden benyújtásra kerülő 
pályázatot egyhangúlag támogat, és elfogadásra javasol.  
 
Barta Péter Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: 
Kérésként hangzott el bizottsági ülésen a Kondi klubbal kapcsolatosan, ha lesz 
pályázat a felújítására, kerüljön beépítésre.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című 
pályázat előkészítéséről az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

3/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztésére” című támogatási felhívásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére, 
továbbá a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
megállapodás aláírására. (3. sz. melléklet) 
 

Határidő: folyamatos 
                                                                     Felelős: polgármester 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című támogatási 
felhívást. A program során a szociális alapszolgáltatás, valamint a gyermekjóléti 
alapellátás nyújtásához szükséges eszközök, bútorok és berendezési tárgyak 
kerülnek beszerzésre, melyek megfelelnek az igénybe vevők életkori 
sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Továbbá rendezésre kerül az 
épület előtti kert, illetve kialakításra kerül az akadálymentes megközelítés. Az 
energiafelhasználás csökkentése érdekében megvalósul az épület külső 
hőszigetelése, esetleg a nyílászárók cseréje, illetőleg napelemes rendszer kerül 
kialakításra. A mostani épület padlásterét is rendezni kellene szigetelés 
szempontjából, valamint meg kellene nézni, lehetőség van-e injektálásos 
falszigeteléssel. Véleménye szerint 1 m-ig cserélni kellene a vakolatot.  A bizottság 
az elhangzott kiegészítésekkel javasolja elfogadásra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” című támogatási felhívásról az előterjesztés és a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság kiegészítése alapján.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

4/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 
támogatási felhívásra, azzal a kiegészítéssel, hogy: - a pályázat keretein belül az épület padlásterének szigetelését meg kell oldani, valamint meg kell vizsgálni a falak injektálásos 

szigetelésének lehetőségét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 

 
Határidő: folyamatos 

                                                                     Felelős: polgármester 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című támogatási felhívást. Az Önkormányzat 
a Heves Megyei Önkormányzat projektgyűjtése során igényt jelzett e-témában, a 
fejlesztési elképzelés szerepel Bélapátfalva Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában és Gazdasági Programjában is.  
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A program során kialakításra kerül egy röntgenszoba, ahol egy fogászati 
panorámaröntgen kerül elhelyezésre. A fentieken túl fejlesztésre kerül a védőnői 
szolgálat, a méhnyakrák szűrések védőnő által történő elvégezhetőségének, 
infrastrukturális feltételeinek kialakításához.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 
TOP-4. 1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című támogatási felhívásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

5/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-4. 1.1-15 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című támogatási felhívásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 

 
Határidő: folyamatos 

                                                                     Felelős: polgármester 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című támogatási felhívást. Elmondja, hogy a 
pályázat keretében a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézmény 
pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő 
munkához szükséges, és a pedagógusok által használt eszközök kerülnek 
beszerzésre. Az eszközbeszerzésen túl megújul az intézmény udvara, illetve a kültéri 
játékok is fejlesztésre kerülnek. A bizottság kérése volt, ha lehetséges a Bölcsőde 
kerítés építése kerüljön bele a pályázatba.  
 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 
TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
támogatási felhívásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

6/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című támogatási felhívásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 
 

Határidő: folyamatos 
                                                                     Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című támogatási felhívást. Elmondja, hogy a projekt 
során kialakításra kerülne egy a Gyári tóhoz kivezető kerékpárút, a közvilágítással 
egyetemben. Egy kiegészítő kérdés hangzott el a bizottság részéről, hogy az 
erdészeti út meredek szakaszán az ároknak a rendezésére sor kerül-e. Választ 
megkaptuk, hogy igen. A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság egyhangúlag 
támogatja.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 
TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
támogatási felhívásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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7/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című támogatási felhívásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 
 

Határidő: folyamatos 
                                                                     Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a meghirdetett TOP-2.1.1-15 kódszámú 
„Barnamezős területek rehabilitációja” című támogatási felhívást. Elmondja, hogy a 
projekt gyűjtése során a „Zöld Város Kialakítása” kapcsán a régi Gyár területét is be 
szerette volna vonni a projektbe, azonban az egyeztetések során, ez a terület 
kimaradt a tervekből. Jelen pályázati konstrukció nem volt ismert korábban, ezért 
konkrétan erre nem tudtunk új ötletet benyújtani. A régi gyár területén kerülne 
kialakításra egy olyan közösségi zöld terület, ahol kisebb rendezvényeket lehetne 
lebonyolítani. Bizottsági ülésen egy kérdés volt. Hogy belefér-e a patak meder 
tisztítása a választ erre is megkaptuk, hogy igen.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A megjelölt helyrajzi számra vonatkozik a patak tisztítása. Mivel nem önkormányzati 
tulajdon a patak, így munkaügyis pályázattal lehet közcélú munkaprogram keretében 
a tisztítást elvégezni a többi szakaszra is.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ha nem nyer ez a pályázat, a másik területre is kell koncentrálni, attól függetlenül 
kinek a tulajdona, mivel a településen élők életét keseríti meg a sok szemét. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 
TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című támogatási 
felhívásról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

8/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város, támogatási kérelmet nyújtson be a 
TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című 
támogatási felhívásra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 
 

Határidő: folyamatos 
                                                                     Felelős: polgármester 

 
 

Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az „Európa a polgárokért” Program 
(2014-2020) keretein belül lehetőség nyílik testvérvárosi programokra való pályázat 
benyújtására. A programot Bélapátfalva testvértelepüléseinek bevonásával kívánjuk 
megvalósítani 2016. augusztus 19-21. között. A korábbi évekhez hasonlóan a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 
Testvérvárosi programokra való pályázat benyújtásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

9/2016.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város pályázatot nyújtson be az Európai 
Bizottsághoz, a testvérvárosi napok megvalósítására vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére. 

 
Határidő: folyamatos 

                                                                     Felelős: polgármester 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Pályázatok kapcsán lenne néhány kérdése. Az Apátsági projektről utólag derült ki, 
hogy nem tudjuk teljesíteni a pályázatban bevállalt feltételeket. Van-e arra lehetőség, 
hogy részletesebb tájékoztatást kapjon a Képviselő-testület vagy a bizottság, jobban 
belelássunk egy-egy pályázatba, annak elkerülése végett, hogy beleugrunk, és 
később kiderül, nem tudjuk teljesíteni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Idei évtől a Megyei Önkormányzat fog a pályázatok készítésében közreműködni. 
Annyit tud majd tenni, hogy a benyújtott pályázat egy példányát elhelyezi a Hivatal 
titkárságán, bárki megnézheti és azt a következő ülésen lehet véleményezni. A 
pályázat a kötelezettségvállalási oldalát részletesebben fejti ki majd a pályázat 
menedzselője a Képviselő-testület felé.  
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Kary József alpolgármester: 
Ülésekre legyen egy szóbeli tájékoztatás a pályázatokról, vagy időközönként az 
írásos anyagba be lehessen tekinteni. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A legfontosabb az, hogy mi határozzuk meg a tartalmat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egyetért a felvetéssel, hogy a kötelezettségvállalási oldalt hangsúlyozzuk ki jobban.  
Megállapítja, hogy Barta Péter távozott az ülésről. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes.  
Egyéb ügyek, indítványok napirendhez tartozik még a helyi iparűzési adó rendelet 
módosítás. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. 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 rendelet módosítása gyakorlatilag EU-s jogszabály 
harmonizációról szól, az orvosoknak adott kedvezményről. Csekély összegű 
támogatásnak minősül, ez az EU-ban le van szabályozva mikor adható és milyen 
mértékig. Hogy megfeleljünk az EU-s törvényeknek, módosítani szükséges a 
rendeletet. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Helyi Iparűzési Adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 22/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (4. melléklet)  
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy érkezett egy felkérés a Heves Megyei 
Közgyűléstől javaslattételre a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető 
díjakkal kapcsolatosan. A februári ülésén már erről a megyegyűlés szeretne dönteni, 
volt már korábban ilyen, amikor javasolt az Önkormányzat jelöltet és azt el is 
fogadták. Nem kell most dönteni, akár írásban, akár szóban hétfőig megtehető az 
aljegyző asszonynál. Ugyanez vonatkozik a „Heves Megyéért” kitüntetői díjra, lehet 
jelölni, magánszemélyt, vállalkozót, civil szervezetet.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján 
a továbbiakban zárt ülést tart, mivel önkormányzati szociális ügyet tárgyal. 
 

 
 

     Kmf. 
   
                         Ferencz Péter                                  Fehér Lászlóné 
                 polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


























































