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

12–én 15.00 órakor Bélapátfalva, Apátság út. 2/A. sz. alatti Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Étkező helyiségében megtartott 
üléséről.  

N a p i r e n d 
 1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 

2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása 
3. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 4. A polgármester 2016. évi szabadságolási terve 5. Egyéb ügyek, indítványok   

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 
11/2016. (II.12.) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2016. évi 

költségvetésének megtárgyalása azonnal 
12/2016. (II.12.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése azonnal 
13/2016. (II.12.) Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

költségvetése I. forduló azonnal 
14/2016. (II.12.) A polgármester 2016. évi szabadságolási terve folyamatos  

2016. 12. 31. 
15/2016. (II.12.) Megállapodás Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva 

Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület között azonnal 
16/2016. (II.12.) Hozzájárulás a „TV3 Bélapátfalva” névhasználathoz azonnal 
17/2016. (II.12.) TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című támogatási felhívás folyamatos 
 
 

 
 
Bélapátfalva, 2016. február 12. 
 
 
 
 
                         Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző  

 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
3/2016. (II.15.) 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (XI.08.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 

12-én 15.00 órakor Bélapátfalva, Apátság út. 2/A. sz. alatti Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Étkező helyiségében megtartott 
üléséről.  

  
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
                           Kary József alpolgármester 

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

 
Meghívottak:  Fodor Istvánné Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető 
     Barta Krisztina Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető helyettes 
 
       Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából  
        Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző 
        Mikó Ákos műszaki előadó 
        Árvai Zsuzsanna pénzügyi előadó 
        Rózsáné Smid Krisztina pénzügyi 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. Elmondja, a Pénzügyi és Városfejlesztési 
bizottság ülésén megszavazásra került, hogy az Önkormányzat és intézményei 2016. 
évi költségvetését két fordulóban tárgyaljuk. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
  

Napirend 
  1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2016. évi 

költségvetésének megtárgyalása 
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

elfogadása  
3. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

költségvetéséről szóló rendelet elfogadása I. forduló  
4. A polgármester 2016. évi szabadságolási terve 
5. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet, 
kéri az elnököket ismertessék a bizottságon elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet, a tagok által feltett kérdésekre a válaszokat 
megkaptuk. Felvetés volt, a szociális intézmény bejárati ajtó cseréje, lehetőség 
szerint pályázati forrásból. Az intézmény személyi állományában jelentős változások 
voltak, ez is megtárgyalásra került. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a tavalyi tervezethez képest a társult önkormányzatoknak idén 
kevesebb hozzájárulást kell fizetni.  Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e kérdés 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális 
Társulás 2016. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

11/2016. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
Társulásnak elfogadásra javasolja a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás 2016. évi költségvetését. 

 
                                                     Határidő: azonnal 

                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                         polgármester 

 
 
II. Napirend 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
elfogadása  
 
Ferencz Péter polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi 
ponttal kapcsolatosan. Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri az 
elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, bizottságuk tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb 
észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

12/2016. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését, mely beépül az 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe.  
 

                                                     Határidő: azonnal 
                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                         polgármester 

 
 

III. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendelet elfogadása I. forduló  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet, 
az előttünk lévő táblázatban kiegészítettük a bizottsági javaslatokat, kéri, az 
elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
   
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet és tájékoztatást kapott miért lett 10 M Ft-tal 
kevesebb a beruházások összege. Kérdezi átvezetésre kerültek-e a javítások? 
Módosító javaslata a bizottságnak az volt, hogy a IV. Béla úti járda a Petőfi utcától 
Szilvásvárad irányába a legrosszabb szakaszon is készüljön el vízelvezető árokkal, 
valamint a Nagy-tó alatti parkoló legalább fele részben térkő burkolást kapjon. Ezzel 
a két módosító javaslattal a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
javasolta, hogy a költségvetést két fordulóban tárgyaljuk. A tavalyi évben sok 
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elmaradott munka volt, melyek ebben az évben nem is kerültek betervezésre. Jó 
lenne tudni, miért vannak ezek így átcsoportosítva? A Művelődési Ház szolgálati 
lakás felújítását, a sport támogatását jó lenne újra tárgyalni. A IV. Béla úti járda 
felújítását és a vízelvezetést nem lehet megbontani. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata volt, hogy a beruházások között 
ne szerepeljen 5.000 e Ft értékben személyautó vásárlás, a Hársas úttól a település 
végéig tartó IV. Béla úti járdaszakasz árokkal együtt készüljön el, emellett 
szerepeljen a IV. Béla úti járdaépítési feladatoknál a Petőfi úttól a település végéig 
tartó járda és víz elvezetés építés terveztetése. A konténer WC nyeregtető kiépítését 
600 e Ft-os összegben nem támogatják. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Elmondja, hogy hasznosnak találnánk egy tájékoztatót az adóbevételek tavalyi 
alakulásáról. Kérdés volt az Apátsági bevételeknél, hogyan történik az elszámolás. 
Beruházási kiadások közt jelentkezik a tanuszoda ÉMÁSZ hálózatbővítés 2 M Ft 
összeggel. A bizottsági ülésen szó volt még arról, hogy a civil szervezetek 
támogatásának növelésére keressünk megoldást.. Kérdezi, település marketingre 
mekkora összeget fordítunk? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Összefoglalja az elhangzottakat. Az előterjesztéshez még annyit tenne hozzá, hogy 
a ZV Zöld Völgy Kft. 2015. évre nem számlázta az intézményi hulladékszállítási 
díjakat, valamint a Társulás most készíti a 2015. évi díjkülönbözet elszámolását, így 
a hulladékszállítás többletköltsége 4 M Ft lett. A gépjárművásárlás leszavazásra 
került, a tervezett 5 M Ft-ot úgy javasolja átcsoportosítani, hogy 4.511.e Ft a 
hulladékszállításra, 489 e Ft pedig a civil szervezetek támogatásába kerüljön. 
 
Barta Péter képviselő: 
Két dolgot szeretne megemlíteni. Sporttal kapcsolatban a 10 M Ft-os TAO támogatás 
önrésze 1 M Ft. Kérésük, hogy az önkormányzat vegye át az üzemeltetést, ami 1,5 M 
Ft. Lenne egy másik TAO-s támogatás 2.700 e Ft, amiből a tetőt szeretnék 
megjavítani, a bútorok is cserére szorulnak, minden összesen 5.400 e Ft lenne. 
Ezeket a fejlesztéseket kellene, hogy támogassa az Önkormányzat. Konyhai kisegítő 
kellene az óvodába, közcélú munkában, ha nem sikerül megoldani, akkor 800 e Ft 
lenne a költsége. Kérdezi, lehetőség szerint tervezünk-e rá?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak az önkormányzat és intézményei 2016. évi 
költségvetésének módosító javaslatairól: 
 
1. javaslat 
A személyautó vásárlásra tervezett 5.000 e Ft-ból 4.511 e Ft a 
hulladékszállításra, 489 e Ft a civil szervezetek támogatására kerüljön 
átcsoportosításra. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
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2. javaslat 
A közmunka táppénz hozzájárulásra betervezett 1 M Ft kerüljön átcsoportosításra a 
civil szervezetek támogatására. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
3. javaslat 

A IV. Béla úti járda és ároképítésre tervezett 1.500 e Ft kerüljön átcsoportosításra a 
Nagytó parkolójának rendbetételére és gyeprács készítésre.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 4 igen 3 
nem szavazattal elfogadta. 
4. javaslat 

A IV. Béla úti járda és ároképítésre tervezett 2. 500 e Ft-ból kerüljön 700 e Ft 
átcsoportosításra a IV. Béla út Petőfi úttól a település végig tartó szakaszának járda 
és vízelvezetés terveire. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
5. javaslat 

A IV. Béla úti járda és ároképítésre tervezett 2. 500 e Ft-ból kerüljön 1.425 e Ft 
átcsoportosításra a Mártírok út szakasz munkára. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
6. javaslat 

A IV. Béla úti járda és ároképítésre tervezett 2. 500 e Ft-ból kerüljön 375 e Ft 
átcsoportosításra, a Gyár utca földmérési díjra. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
7. javaslat 

A Tó környéki utak első szakaszára tervezett 3.600 e Ft-ból kerüljön 100 e Ft 
átcsoportosításra a Mártírok út szakasz munkára. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
8. javaslat 
A Tó környéki utak első szakaszára tervezett 3.600 e Ft-ból kerüljön 3.500 e Ft 
átcsoportosításra a Gyár út aszfalt pótlására. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
9.  javaslat 
A Tó környéki utak második szakaszára tervezett 2.475 e Ft kerüljön 
átcsoportosításra a Mártírok út szakasz munkára. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítást 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi 
költségvetéséről az előterjesztés és fenti módosító javaslatok szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
13/2016.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban 
megtárgyalta és további tervező munka alapjául elfogadta Bélapátfalva 
Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési tervét a fenti 
módosításokkal. 
 

                                                      Határidő: azonnal 
                                                             Felelős: Ferencz Péter 

                                                                                      polgármester 
 
 
IV. Napirend 
A polgármester 2016. évi szabadságolási terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a polgármester 
2016. évi szabadságolási tervéről 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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14/2016.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencz Péter 
főállású polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését a mellékelt 
szabadságolási terv alapján jóváhagyja. (1. melléklet) 
 

                                                        Határidő: folyamatos  
          2016. 12.31. 

                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                      polgármester 

 
 
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (XI.08.) önkormányzati rendelet módosítása 
van előttünk. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
 
Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A módosításra azért van szükség, mert kormányzati funkciónak a változása történt. A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (XI.08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.15.) 
önkormányzati rendeletét, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. 
(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet)  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat és a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület között létrejött megállapodás 
van előttünk.. Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. 
Kéri Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
megállapodást, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a megállapodás elfogadásáról az előterjesztés szerint. 



10 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
15/2016.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület között létrejött megállapodást. 
(3. Melléklet) 

                                                     Határidő: azonnal 
                                                             Felelős: Ferencz Péter 

                                                                                      polgármester 
 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a TV3 működésével kapcsolatosan a 
lakosság részére egy értesítés fogunk kiküldeni, valamint kaptunk egy eladási 
ajánlatot a TV3-ról, amely összeg a költségvetésben tervezésre került.  
A jelenlegi üzemeltető a „TV3 Bélapátfalva” névhasználathoz kér hozzájárulást. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a TV 
3-mal kapcsolatos névhasználati kérelemről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

16/2016.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, 
elfogadta és hozzájárulását adja, Barta Győző (született:... anyja neve: …, 
személyi igazolvány szám: …) részére a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatalához történő „ TV 3 Bélapátfalva ” lineáris 
médiaszolgáltatásra tett bejelentéséhez, a műsor nevében szereplő 
„Bélapátfalva” településnév névhasználatához.  

  
                                                                      Határidő: azonnal 

                                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                         polgármester 

 
 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a meghirdetett TOP-1.2.1-15 kódszámú 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 
támogatási felhívást. A projekt során a Gyári tó környéke kerül megújításra, 
megújulásra, a Natura 2000-es területeken a természeti értékeket bemutató kültéri 
bemutatótér kerül kialakításra, megújulnak a nyársaló helyek, illetve egy játszótér is 
kialakításra kerül. Megvizsgáljuk az alsó bányában található iroda és szerelőcsarnok 
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épület turisztikai hasznosíthatóságának lehetőségét. Környező településekkel 
együttműködve konzorciumi megállapodás keretében tematikus túraútvonalak 
kerülnek kialakításra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a pályázatot. Kéri az elnököket, ismertessék a 
bizottsági üléseken elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a pályázaton 
való részvételt, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a pályázaton való 
részvételt,és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című támogatási felhívásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
17/2016.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, 
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájával, valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási 
kérelmet nyújtson be a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című támogatási felhívásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint 
a szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére, elkészíttetésére, a 
szükséges konzorciumi megállapodás(ok) megkötésére. 
 

                                                                         Határidő: folyamatos 
                                                                             Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                         polgármester 

 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja a két forduló között zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a Művelődési Ház 
elképzelését, gondol itt a gondnoki lakás témájára, az igazgató mandátumának 
lejártára és a TV 3-ra. Civil szervezetekhez 1,5 M Ft-ot hozzá tettük, de mi a célunk a 
Sporttal. Döntsük el, akarunk-e változtatni.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Informális ülésen beszélhetünk, de a sport koncepciót külön fogjuk tárgyalni, mivel ez 
nem csak a focit érinti, hanem a többi szakosztályt is. A Sport vezetősége nélkül nem 
döntünk. Gondnoki lakás kérdésére maximális választ adott, többet nem tud róla 
elmondani, fiatal házasok lakás problémáját oldanánk meg ezzel, akik ellátnák a 
gondnoki teendőket is. Nem biztos, hogy lakásként fog funkcionálni, lehet stúdió lesz, 
ha megvesszük a TV 3-at.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogyan lehetne, hogy fiatal párok részére szinte ingyen adjunk telkeket. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
1 Ft-os telkekről beszélünk, adásvételi szerződéssel, ki fogjuk dolgozni ennek a 
feltételeit. Rendezési terv szerint vannak parcellázásra kijelölt területek és 8-10 üres 
telek is van. Költségvetés elfogadása után ezt indíthatjuk is. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta és 
egyhangúlag támogatja. Javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak is 
átgondolásra. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Amíg nincs munkahely lehetőség addig félő, hogy nem fog megvalósulni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A munkaügyi központba tudomása szerint 11 főre lett leadva munka igény a 
közelmúltban, az Ipari Parkban lévő egyik cég részéről. Megköszöni a részvételt és 
az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 


















