
1 

         Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19.  

Tel.: 36/ 554-300 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület  
 

  2020. január 28-i ülésének 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 28-
án 14.00 órakor a Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Bélapátfalvai 
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

N a p i r e n d 
 

 
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

évi munkaterve 
2. Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
3. Építésügyi igazgatási feladatok átadása  
4. Illetményalap megemelése  
5. Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokról 
6. „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében 

alkalmazott műszaki ellenőr kiválasztása  
7. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás mobil állomás 

megtáplálásához 
8. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés  
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

1/2020 (I.28.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. évi munkaterve  

azonnal 

2/2020 (I.28.) 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

2020. január 31. 

3/2020 (I.28.) Építésügyi igazgatási feladatok átadása  2020. január 31. 

4/2020 (I.28.) Köztisztviselői illetményalap megemelése  azonnal 

5/2020 (I.28.) 2020. évi startmunka programok 2020. február 28. 

6/2020 (I.28.) 
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat 
keretében alkalmazott műszaki ellenőr kiválasztása  

2020. február 14. 

7/2020 (I.28.) 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás mobil állomás 
megtáplálásához 

2020. január 28. 

8/2020 (I.28.) 
STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött 
háziorvosi feladat ellátási szerződés   

2020. február 29. 

9/2020 (I.28.) 
Bélapátfalva, Mártírok u. 8. (425. hrsz.) sz. alatti ingatlan 
értékesítése  

2020. február 29. 

10/2020 (I.28.) LED lámpatestek vásárlása 2020. április 30. 

 

 
Bélapátfalva, 2020. január 28. 
 

 
 
 

Ferencz Péter Dudásné dr. Géczi Erika 
polgármester jegyző 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2020 (I.31.) Közterületek használatáról szóló 14/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január  

28-án 14.00 órakor a Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Bélapátfalvai 
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester, 
                           Bársony Dániel alpolgármester, 
   Csuhány Béla, 
                           Kary József,  
   Mikó Ákos Zoltán,  
   Sas Béla,  
   Tóthné Magyar Mariann önkormányzati képviselők. 
 
Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző 

Szaniszló Katalin 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 2020. 
évi munkaterve 

2. Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

3. Építésügyi igazgatási feladatok átadása  
4. Illetményalap megemelése  
5. Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokról 
6. „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében 

alkalmazott műszaki ellenőr kiválasztása  
7. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás mobil állomás 

megtáplálásához 
8. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés  
9. 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 2020. évi munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és kéri a bizottságok elnökeit, 
hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a javaslatokról. 
 
Tóthné Magyar Marianna Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. évi munkatervét és az alábbi módosításokkal egyhangúlag javasolja 
elfogadásra: 

- február 25-i ülés február 20-án, 
- április 28-i ülés április 21-én, 
- december 15-i ülés december 8-án kerüljön megtartásra, 
- a június 30-i ülés napirendi pontjai közé kerüljön be a Bélapátfalva Városi 

Értéktár Bizottság éves beszámolója. 
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. évi munkatervét és az alábbi módosításokkal egyhangúlag javasolja 
elfogadásra: 

- február 25-i ülés február 20-án, 
- április 28-i ülés április 21-én, 
- december 15-i ülés december 8-án kerüljön megtartásra, 
- a június 30-i ülés napirendi pontjai közé kerüljön be a Bélapátfalva Városi 

Értéktár Bizottság éves beszámolója, 
- a május 26-i ülés napirendi pontjai közé kerüljön be a Polgármesteri hivatal 

felújításának újratárgyalása 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről a módosító 
javaslatokkal együtt. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

1/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 5. 
§ (2) bekezdése alapján az 1. melléklet szerint elfogadja a 2020. évi 
munkatervét.  
 

       Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
            jegyző 
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II. Napirend 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 
Dudásné dr. Géczi Erika jegyző:  
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot és elmondja, hogy a 
megállapodás módosítását nem javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
a Bélapátfalva Város Roma Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról.   
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

2/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 
Együttműködési megállapodást és azt változtatás nélkül hatályban tartja.   
 

       Határidő: 2020. január 31. 
       Felelős: polgármester 

 
 

III. Napirend 
Építésügyi igazgatási feladatok átadása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról. 
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról 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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3/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Megállapodás az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről elnevezésű 
dokumentumot és azt mellékleteivel együtt elfogadta. Felhatalmazza 
Ferencz Péter polgármestert a Megállapodás aláírására. 
(2. melléklet) 

 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Illetményalap megemelése  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az illetményalap megemeléséről szóló napirendet elfogadásra 
javasolja azzal a kéréssel, hogy a 2020. évi költségvetés készítésénél a 
polgármester vizsgálja meg a 30 %-os emelés lehetőségét.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megvizsgáltuk, a legtöbb dolgozónál ez nem jelentene tényleges bérnövekedést még 
így is a garantált bérminimum alatt lenne az illetmény.  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
az illetményalap megemeléséről az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

4/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy 2020. évre vonatkozóan (2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig) a köztisztviselői illetményalap a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatalban (törzskönyvi azonosító szám: 379272), 
valamint Bélapátfalva Város Önkormányzatánál (törzskönyvi azonosító 
szám: 729204) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény 58. § (1) bekezdésében rögzítetthez képest emelt összegben, 
46 380 forintban kerül megállapításra.  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

   jegyző 
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V. Napirend 
Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról.  
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2020. évi startmunka programokról szóló előterjesztést és azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
a 2020. évi startmunka programokról az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

5/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Városában a 2020. évben, a 
Belügyminisztérium által meghatározott fajlagos költségekkel a Helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében „Betonelem gyártás” és 
„Asztalos műhely” ráépülő közfoglalkoztatási munkaprogramot valósít meg. 
A program során felmerülő további költségeket az Önkormányzat a 2020. 
évi költségvetés terhére önerőből biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint a 
szükséges dokumentumok elkészíttetésére.  

 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
 
VI. Napirend 
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében alkalmazott 
műszaki ellenőr kiválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról.  
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében 
alkalmazott műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló előterjesztést és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A legutóbbi rendezvényen a Művelődési Házban nagy volt a tömeg és úgy gondolja, 
hogy veszély esetén az épület kiürítésénél probléma merülne fel.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Évente két rendezvényen van telt ház a Művelődési Házban, de javasolja, hogy a 
tervező vizsgálja meg a menekülési útvonal szabályosságát.  
 
Sas Béla képviselő:  
Tudomása szerint veszély esetén 166 ember tud kimenekülni 2 perc alatt az ajtó 
szélessége szerint. Egy mozdulattal nyíló ajtó cseréjével lehet a menekülési időt 
csökkenteni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” pályázat keretében alkalmazott műszaki ellenőr kiválasztásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

6/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Magyar Falu Program keretében a 
920/3009/865/5/2019. támogatói okiratszámú „Nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” pályázat kapcsán a 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő a Művelődési Ház nagytermének felújításához, 
energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó, Gasparovics Attila (É 10-0242) 
által készített kiviteli tervei alapján műszaki ellenőri feladatok ellátására 
vonatkozóan – közbeszerzési értékhatárt el nem érő – beszerzési 
eljárásban a legkedvezőbb árajánlatot tevő Báthory Csaba egyéni 
vállalkozót (3300 Eger, Töviskes tér 8., adószám: 79338725-1-30) 
nyilvánítja nyertesnek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a nyertes 
műszaki ellenőrrel a Művelődési Ház felújítására, energetikai 
korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés aláírására.  

 
 
Határidő: 2020. február 14. 
Felelős: polgármester 
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VII. Napirend  
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás mobil állomás megtáplálásához 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról. 
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy 
szavazzanak a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás mobil állomás 
megtáplálásáról szóló előterjesztésről. 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
7/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy a Bélapátfalva, Hársas utcára (515 hrsz.) vonatkozólag 
tulajdonosi és közkútkezelői hozzájárulását adja 0225/3 hrsz. alatti 
ingatlanon üzemelő DIGI mobil állomás fogyasztásmérő szekrényének 
ideiglenes megtáplálásához az alábbi feltételekkel megadja: 
 
- A kivitelezés az érintett utca gépjármű és gyalogos forgalmát nem 

akadályozhatja 
- Az építési munkák során fokozott figyelmet kell fordítani az élő 

közművezetékek védelmére  
- Az esetleges közmű rongálásról, sérülésről annak kezelőjét 

haladéktalanul értesíteni kell  
- A kivitelezés során a szükséges figyelem felhívó és forgalom korlátozó 

táblák, jelzőőrök elhelyezése kérelmező vagy megbízójának feladata 
és felelőssége  

- A kivitelezés végeztével az eredetinek megfelelő közterület burkolatot 
helyre kell állítani. 
 

Határidő: 2020. január 28. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Háziorvosi feladat-ellátási szerződés  
 
Ferencz Péter polgármester: 
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A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
Tóthné Magyar Mariann Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
a háziorvosi feladat-ellátási szerződésről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

8/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat és a STUMPF-MED 
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 3324 
Felsőtárkány, Völgy u. 8., cégjegyzékszáma: 10-06025691 képviseli: Dr. 
Stumpf György) közötti feladat-ellátási szerződést háziorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására. A háziorvosi teendőket 2020. 
március 1. napjától határozatlan időre ellátó háziorvos Dr. Stumpf György. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási (3. 
melléklet) szerződés megkötésére.  

 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a közterületek használatáról szóló rendelet 
módosítását. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság 
elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak 
a 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 1/2020 (I.31.) 
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önkormányzati rendeletét a közterületek használatáról szóló 14/2011.(V.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (4. melléklet) 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy ingatlanvásárlási kérelem érkezett a 
Mártírok u. 8. sz. alatti ingatlanra. 
Javasolja annak értékesítését 3,5 millió Ft összegű vételáron.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az ingatlanvásárlási kérelmet és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az ülésen 
elhangzottakról. 
  
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ingatlan vásárlási kérelmet és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Mártírok u. 8. sz. alatti ingatlan 
értékesítéséről 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

9/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, Mártírok u. 8. sz. alatti, 425. hrsz-ú, 369 m2 alapterületű 
ingatlant 3.500.000 Ft vételárért értékesíti Jónás Tamás Bélapátfalva, 
Mártírok utca 35. sz. alatti lakos számára.  

 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy kandelábereket értékesítő cég árajánlatot tett 
LED lámpatestekre, mely szerint a 25 W-os teljesítményű 57.400 Ft+áfa a 40 W-os 
teljesítményű pedig 66.400 Ft+áfa.  
A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az ajánlatot, kéri a bizottság elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait az üléseken elhangzottakról.    
 
Tóthné Magyar Mariann Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ajánlatot és 6 db 25 W-os és 2 db 40 W-os lámpatest 
cseréjét javasolta 477.200 Ft +ÁFA összegben.  
 
Mikó Ákos Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén elhangzottak szerint 
tárgyalta az ajánlatot viszont egyéb részletek ismeretének hiányában javasolta, hogy 
a képviselő-testület tárgyalja tovább az ügyet. 
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Ferencz Péter polgármester:  
A LED fényforrásokra 5 év garanciát vállal a kandelábereket értékesítő cég. 25 méter 
a lámpa hatósugara mind a két irányban.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy az utca egyik felén legyen LED fényforrás a másik felén maradjon a 
régi hagyományos fényforrás, szerinte így jól össze lehet hasonlítani a fényerőt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egy utcában 3 régi és 5 LED fényforrással legyen kipróbálva a fényerő. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a LED lámpatestek vásárlásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

10/2020.(I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy 6 db 25 W-os és 2 db 40 W-os LED lámpatestet vásárol 
477.200 Ft +ÁFA összegben. 

  Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a reggeli és a délutáni órákban a 
település központjában a dohánybolt és az élelmiszerbolt környékén az áthaladó 
vendégmunkások parkolás céljából megállnak, és sok szemetet hagynak maguk 
után.   
A bizottságok tárgyalták és figyelemfelhívó tábla, valamint kuka kihelyezését 
javasolták.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Bartók Béla utcát és a Kossuth Lajos utcát érintő szakaszon a IV. Béla úton történő 
áthaladás beláthatatlan, veszélyes. Gyalogátkelő lenne szükséges a 2 utca közé, 
valamint a híd statikai felülvizsgálatát is kéri.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A közútkezelőt kell írásban megkeresni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri fogja a híd statikai felülvizsgálatát.  
A képviselő-testület a település bejárást 2020. február 6-án 10 órától tartja.  
Mivel más kérdés, észrevétel nem volt megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
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Ferencz Péter Dudásné dr. Géczi Erika 
polgármester jegyző 

 


