JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat
Képviselő – testületének 2006.
november 27-én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1. A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak eskütétele.
2. Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének IIII. negyedévi gazdálkodásáról
4. 2007. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
5. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről
6. Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása
tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítása
7. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának megtárgyalása
8. Gazdasági programról szóló tájékoztató megtárgyalása I. fordulóban
9. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz. rendelet módosítása
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatok
elbírálása
11. Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj
felülvizsgálata
12. Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan vételének megtárgyalása
13. Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan eladásának megtárgyalása
14. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

144/2006.(XI.27.)

Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
2007. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről
Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása tárgyában
megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Bélapátfalvai
Kistérség
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodás
módosításának megtárgyalása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatok elbírálása
Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj
felülvizsgálata
Későbbi tárgyalás a Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozóan
Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szaloncukor vásárlás a bélapátfalvai nyugdíjasok részére
Ferencz Péter polgármester ügyevező tisztség és kuratóriumi tagság betöltése
Bolacsek Dénesné ápolási díj megállapítása
Ambrus Judit lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat
helybenhagyása

145/2006.(XI.27.)
146/2006.(XI.27.)
147/2006.(XI.27.)
148/2006.(XI.27.)
149/2006.(XI.27.)
150/2006.(XI.27.)
151/2006.(XI.27.)
152/2006.(XI.27.)
153/2006.(XI.27.)
154/2006.(XI.27.)
155/2006.(XI.27.)
156/2006.(XI.27.)

157/2006.(XI.27.)
158/2006.(XI.27.)
159/2006.(XI.27.)

Rendelet száma
22/2006.(XI.28.)
23/2006.(XI.28.)

Csóka Nikoletta Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele
Kovács Szabina Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele
Balázs Patrícia Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele

Rendelet tárgya
Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének módosítása
Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz. rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2006. november 27.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2006.
november 27-én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,
Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kary József,
Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Schillinger Györgyné testületi tag
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Iparos Józsefné pénzügyi előadó
Varga Sándorné GAMESZ vezető
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló
Ujlaki Andrea Bélapátfalvai Cigány Kisebbségi Önk. elnök
Szajlai Miklós Firestone területi képviselő
Kovács László Bélkő Kht. ügyvezető igazgató
Pelyhe Gábor bizottsági tag
Kovács Ervinné bizottsági tag
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a
12 fő képviselőből 11 fő jelen van és az ülés határozatképes. Napirend előtti
felszólalást kért Vizy Pál képviselő.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak eskütétele.
2. Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének IIII. negyedévi gazdálkodásáról
4. 2007. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
5. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről
6. Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása
tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítása
7. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának megtárgyalása
8. Gazdasági programról szóló tájékoztató megtárgyalása I. fordulóban
9. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz. rendelet módosítása
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatok
elbírálása
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11. Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj
felülvizsgálata
12. Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan vételének megtárgyalása
13. Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan eladásának megtárgyalása
14. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11
igen szavazattal elfogadta.
Ferencz Péter polgármester:
Úgy gondolja, hogy a turisztikai céllal látogatók fürdőzési, strandolási problémájukat
meg kellene oldani olyan formában, hogy a horgászokat ne zavarják. Véleménye
szerint egy úszótó kialakítását javasolja, amit természetes vizek táplálnák, de ezt
csak pályázat útján lehet megvalósítani. Felkéri az ülésen megjelent Szajlai Miklóst a
Firestone cég területi képviselőjét, hogy ismertesse az úszótó kialakításának és
működésének feltételeit.
Szajlai Miklós Firestone területi képviselő:
Bemutatja a Firestone cég Pond-liner gumilemez referencia filmjét. Az gumi anyag a
külső hatásoknak ellenáll és jó szigetelő anyag. Pl.: Gödöllői fürdőtó és víztározó. A
munka fázisai a talajvizsgálattal kezdődnének, majd a földmunkákkal folytatódnának
és végül a kivitelezési munkákkal fejeződnének be, a forrás és vízvételi lehetőség
adott.
Kovács László Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:
A Bélkő Kht. üzleti terve tartalmazza a Bélkő-hegy alatti bányaépület felújítását, és
annak szálláshellyé történő kialakítását. Tudomása szerint egy egri cég –
bérleményként – a tardosi Sport táborhoz hasonló szálláshelyet szeretne
üzemeltetni. Az épület mellett már két salakos pálya kész van, ami a téli időszakban
műjégpálya kialakítására is alkalmas lenne. Az úszótó az épülethez közel
helyezkedhetne el és ezáltal pénzt hozhatna az önkormányzatnak, valamint ezzel az
idegenforgalmat is fel lehetne lendíteni.
Boros Mária képviselő:
Miért kell az épületet bérbe adni? Miért nem üzemeltethetné a Bélkő Kht?
Kovács László Bélkő Kht ügyvezető igazgató:
Az üzemeltetés – főleg kezdetben – költséges lenne, bérleményként viszont a bérleti
díj bevételt jelentene a Bélkő Kht-nak.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni Szajlai Miklós területi képviselőnek a Firestone Pond-liner gumilemez
bemutatását és felkéri Vizy Pál képviselőt a napirend előtti felszólalásra.
Vizy Pál képviselő:
Elmondja, hogy 2006. október 15-én helyi rally verseny zajlott. A Táncsics úton
lakókat – jogosan – zavarta az ezzel járó zajhatás, kitaposott fű, szemét és kipufogó
füst. Érdeklődött, hogy a településen lévő szálláshelyeket és a vendéglátó
egységeket nem vették igénybe. Kérdezi, hogy a verseny megrendezéséhez
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engedélyt adott-e ki az önkormányzat? Ha igen, akkor milyen szabályok vannak
érvényben, és hogyan lehet elkerülni az ilyen jellegű kellemetlenségeket.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat nem tudott a versenyről és nem adott ki ilyen jellegű engedélyt.
Tudomása szerint, ha a közúti szabályokat betartják akkor közlekedhetnek. Úgy
gondolja, hogy a bányába kivezető úton zajlott a verseny és annak az útnak a
kezelője a Bélkő Kht, és ebben az esetben engedélyt neki kell kiadni. A
Polgármesteri Hivatalba írásbeli panasz nem érkezett ezzel kapcsolatban. Egyetért
Vizy képviselő felháborodásával, de ha a rendőrség kiad ilyen jellegű engedélyt,
akkor az ellen az önkormányzat semmit sem tud tenni. Ígéretet tett az ügy
kivizsgálására és arról tájékoztatni fogja Vizy képviselőt.
I. Napirend
A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak eskütétele
Ferencz Péter polgármester:
Felkéri Kovács Ervinnét és Pelyhe Gábort, hogy az önkormányzati törvény szerinti
esküt tegyék le.
A bizottságok nem képviselő-testületi tagjai a 2000 évi XCVI. tv. 11. §. (1) bekezdése
alapján az esküt a képviselő-testület előtt a polgármester előmondása alapján
letették.
II. Napirend
Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Mikó Béla könyvvizsgáló:
Az önkormányzat élt a törvény szerinti átcsoportosításokkal és elfogadásra javasolja
az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítását.
Kary József alpolgármester:
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester kiment a tanácskozó teremből. A
létszám 10 fő és az ülés határozatképes.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei
2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
elfogadta a 22/2006. (XI.28.) sz. rendeletet az önkormányzat és intézményei 2006.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
(1. melléklet)
III. Napirend
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III.
negyedévi gazdálkodásáról
Kary József alpolgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006.
évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének IIII. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Mikó Béla könyvvizsgáló:
Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolója rutinszerű előterjesztés és elfogadásra javasolja
a képviselő-testület tagjainak.
Kary József alpolgármester:
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester visszajött a tanácskozó terembe. A
létszám 11 fő és az ülés határozatképes.
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:
Az Irodaház épületére miért kell bérleti díjat fizetni?
Ferencz Péter polgármester:
Ez számla cserét jelent az önkormányzatnak, hiszen a Bélkő Kht a GAMESZ-nak
fizet bérleti díjat az épület használatáért.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei
2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
144/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt.
Határidő: 2006. november 27.
Felelős: polgármester
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IV. Napirend
2007. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2007. évi belső ellenőrzési tervet és
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a 2007. évi belső ellenőrzési tervet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Az elmúlt időszakban Állami Számvevőszéki ellenőrzés volt Bélapátfalva Város
Önkormányzatánál és az erről szóló jegyzőkönyv elkészült, amit a képviselő-testület
elé fog terjeszteni. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy a belső ellenőrzés terjedjen ki a
közbeszerzési eljárásokra.
Barta Péter képviselő:
Javasolja, hogy a belső ellenőrzési tervbe a Bélkő Kht. is kerüljön be.
Ferencz Péter polgármester:
Konkretizálni kellene, hogy milyen időszakokra végezze el az önkormányzat az
ellenőrzést.
Barta Péter képviselő:
Úgy gondolja, hogy az önkormányzati önrész 2005. évi felhasználását kellene
ellenőrizni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2007. belső ellenőrzési terv
kiegészítéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás
szavazattal elfogadta a 2007. évi belső ellenőrzési terv kiegészítését a Bélkő Kht.
2005. évi önkormányzati önrész felhasználásának az ellenőrzését.
Bikki Oszkár képviselő:
Véleménye szerint a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsága ezt a feladatot elvégezte és
nem tartja szükségesnek a belső ellenőrzést.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2007. évi belső ellenőrzési
tervről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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145/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a
kiegészített 2007. évi belső ellenőrzési tervét a kockázatelemzéssel együtt
megtárgyalta és elfogadta.
(2. melléklet)
Határidő: 2006. november 27.
Felelős: polgármester
V. Napirend
A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló polgármester
beszámolóját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről szóló polgármester beszámolóját és
elfogadásra javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programját és elmondja, hogy
2008. márciusáig kell elvégezni a munkálatokat.
Kary József alpolgármester:
A Közkincs program sikeres volt Bélapátfalván és javasolni fogja, hogy a 13 település
közt kulturális mikrotársulás jöjjön létre.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a Csillagpontos kábeltévé rendszer mikor fog kiépülni? Kéri, hogy a
képviselő-testület elé kerüljön a csomagkiosztásról szóló tájékoztató.
Ferencz Péter polgármester:
A gerincvezetékkel együtt fog kiépülni a csillagpontos rendszer.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló
polgármester beszámolójáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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146/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységéről szóló polgármester beszámolóját.
Határidő: 2006. november 27.
Felelős: polgármester
VI. Napirend
Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása tárgyában
megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi
és Szolgáltató Ház kialakítása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés
módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház
kialakítása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítását és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Gesztenyés
Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása tárgyában megkötött vállalkozási
szerződés módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
147/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Bélapátfalva Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása”
tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a Khorinthos 2000. Kftvel a vállalkozási szerződés határidejét módosítja akként, hogy abban kezdő
időpontként 2006. október 30. napja, véghatáridőként 2006. december 22.
napja legyen meghatározva. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának elkészítésére és
megkötésére.
Határidő: 2006. december 22.
Felelős: polgármester
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VII. Napirend
Bélapátfalvai
Kistérség Többcélú
módosításának megtárgyalása

Társulás

Társulási

Megállapodás

Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodás módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
148/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Társulási Megállapodás III. fejezet Szociális és gyermekjóléti alapellátás
feladatai alcím 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szociális alap-és gyermekjóléti alapellátáson belül a családsegítést, a házi
segítségnyújtást és gyermekjóléti szolgálatot valamint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást együttesen szervezi meg .”
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: polgármester
VIII. Napirend
Gazdasági programról szóló tájékoztató megtárgyalása I. fordulóban
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság, és a
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a Gazdasági programról szóló
tájékoztatót I. fordulóban. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a
képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Gazdasági programról szóló tájékoztatót I. fordulóban és
javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy módosításaikat, javaslataikat írásban
terjesszék elő, ami további tervező munka alapjául szolgálhat.
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Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a Gazdasági programról szóló tájékoztatót I. fordulóban és az
ülésen elhangzott javaslatok további tervező munka alapjául szolgálhatnak.
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Gazdasági programról szóló tájékoztatót I. fordulóban és az
ülésen elhangzott javaslatok további tervező munka alapjául szolgálhatnak.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az általuk benyújtott javaslatokat az
önkormányzat összedolgozza 2006. december 20-ai határidővel.
Kary József alpolgármester:
Javasolja, hogy a Gazdasági program a 2007-2013 évek közti időszakról szóljon.
Barta Péter képviselő:
Véleménye szerint a Bélkő-hegy hasznosításának tervei a Gazdasági program fontos
része. Bélapátfalván az úszótó kialakítása ehhez nagy segítség lenne. Javasolja,
hogy a tervezett beruházások terveit előre el kellene készíteni és a forrásokat meg
kellene jelölni.
Ferencz Péter polgármester:
Két utca felújításának terve már elkészült csak a megfelelő pályázati lehetőséget kell
kivárni. Egy terv elkészítése azonban több száz ezer Ft-ba kerülhet. A források
megjelölése az évente ismétlődő költségvetés része.
A pályázatfigyelő és író pozíciót erősíteni kívánja. Egy irodát kíván létesíteni a
bizottsági tagok részére, ahol internet elérhetőség van, ahol mindenki a
bizottságának megfelelő témájú pályázati lehetőségeket is figyelheti, és segítséget
kérhet az ott dolgozó munkatárstól.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja, hogy a Bélkő Kht. közvetlen feladata legyen a befektetői kör növelése az
Ipari Parkban.
Barta Péter képviselő:
Véleménye szerint Bélapátfalva Város Gazdasági programját a Bélkő Kht.
koncepciójával együtt kellene tárgyalni és egy dokumentumként kellene kezelni.
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva Város Gazdasági programjának vázlata a képviselő-testület tagjai által
benyújtott módosításaikkal, javaslataikkal 2007. január 31. napjára elkészül.
IX. Napirend
Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz. rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003.
(IX.15.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
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Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz. rendelet
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló
18/2003. (IX.15.) sz. rendelet módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta
a 23/2006. (XI.28.) sz. rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) sz.
rendelet módosításáról .
(3. melléklet)
X. Napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálását és kéri a bizottság tagját, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok elbírálását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, hogy a többi pályázónak tudunk-e támogatást nyújtani?
Ferencz Péter polgármester:
Az Ösztöndíjpályázat az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik, melynek
van egy pályázati kiírása és ennek sokan nem feleltek meg a magas jövedelem miatt.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
149/2006. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta
-

Ronyecz Péter Árpád
Bélapátfalva, IV. Béla út 28. szám alatti lakos
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2007. évi
fordulójára benyújtott „A” típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap.
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-

Ronyecz Máté
Bélapátfalva, IV. Béla u. 28. szám alatti lakos
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2007. évi
fordulójára benyújtott „B” típusú pályázatát. A támogatás összegét 5.000 Ft
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás
időtartama 3 tanítási év, azaz 3x10 hónap.
Határidő: 2006. november 27.
Felelős: jegyző
XI. Napirend
Arany János Tehetséggondozó
felülvizsgálata.

Program

keretében

történő

ösztöndíj

Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálatát.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ismerteti az Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálatáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
150/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületei határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat a 248/2005. (XI. 28.) sz. Képviselő –
testületi határozatában vállalta, hogy Fodor Nikolett Bélapátfalva,
Felszabadulás u. 18. szám alatti lakost az Országos Arany János
Tehetséggondozó Program keretén belül havi 5.000,-Ft ösztöndíjban részesíti,
továbbá az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év szeptember 30-ig sor kerül, a
tanuló pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait.
Az ösztöndíjban történő támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselő –
testület a fenti határozatának megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat
(2006. szeptember hónaptól, 10 hónapra, havonta 5.000,-Ft-ot) átutalja a
Fodor Nikolett OTP Bank Rt-nél vezetett 11773391-0027756/92344043 sz.
számlára.
Határidő: folyamatos
Felelős: címzetes főjegyző
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XII. Napirend
Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan vételének megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan
vételét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú ingatlan vételét és a határozati
javaslat szerinti intézkedést elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 1005/2 hrsz-ú
ingatlan vételéről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
151/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony István
Bélapátfalva, József Attila u. 3. szám alatti lakos által beadott – a Bélapátfalva
1005/2 hrsz-ú 3585m2 területű ingatlanra vonatkozó felajánlását megvitatta.
Forráshiány okán érdemi ajánlatot a 2007. évi költségvetés tárgyalásakor az
épületre vonatkozó szakértői vélemény birtokában tesz az ingatlanra.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: polgármester
XIII. Napirend
Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan eladásának megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan
eladását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjai.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú ingatlan eladását. Az ülésen
kérdések merültek fel: mely szerint a másik telekszomszéd igényli-e a ingatlant,
valamint a kérelmező valóban használja-e a területet? Az ingatlan eladásával
kapcsolatban a bizottság javaslatot nem tett a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva Város Önkormányzata a szükséges intézkedéseket megtéve Csanády
Aranka kérelmező használja a területet és a másik szomszéd nem tart igényt az
ingatlanra.
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 887/1 hrsz-ú
ingatlan eladásáról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
152/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csanády Aranka
Bélapátfalva, Vasút út 32. szám alatti lakos által beadott – a Bélapátfalva
887/1 hrsz-ú, 715m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
elbirtoklására vonatkozó kérelmet megvitatta és a nevezett területet 15.000.
Ft-os vételáron értékesíteni kívánja a kérelmezőnek.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: polgármester
XIV. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Vizy Pál képviselő:
 Az ABC előtti parkoló nincs megvilágítva. A IV. Béla úti közvilágítási oszlopra egy
lámpatest fölszerelésével az ABC épülete felé fordítva ezt a problémát meg lehet
oldani és ha szükséges az élelmiszer üzlet tetejére két fényvető kerülhetne fel.
 A Sport és az Alkotmány utcát teherautóval behajtani tilos jelzésű közlekedési
táblával kellene ellátni.
 Javasolja egy esőbeálló megépítését a régi gyári vasúti megállóban. Hiányolja a
vasúti menetrend táblát is.
 Ideiglenes konténeres illemhely kihelyezését javasolja a tó és környékére,
valamint az Apátsághoz.
 Az Apátságnál lévő Mária forrás - ÉRV egyeztetése után - kerítés és járdaszakasz
kiépítését javasolja.
 Az Apátság térvilágításának kialakítását javasolja.
Bikki Oszkár képviselő:
Egyet ért az ABC előtti parkoló megvilágításával. Korábbi ülésen szó volt a
GABONA-BIP Kft. kérelméről, de döntés nem született mivel, hogy kevés információ
állt a képviselő-testület részére és kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek ez
ügyben? A helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet tervezetet már tárgyalta
a képviselő-testület, de ebben sem hozott döntést, mivel sok kérdés merült fel az
ülés során, melyek további intézkedést kívántak. A rendelet-tervezet újbóli
megtárgyalásának határideje: 2006. november 30. Kérdezi, hogy ez miért nem került
a képviselő-testülte elé. A Május 1. úti patakszakasz rendbetételét javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Ügyintézés alatt áll a helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet tervezet
elkészítése. A GABONA-BIP Kft. kérelmének újbóli megtárgyalására a 2006.
december 11-ei ülésen kerül sor.
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Barta Péter képviselő:
A Petőfi úti Ipari parki terület megvilágítását javasolja. Kérdezi, hogy a tó és
környékének szennyvízelvezetési problémáját kistérségi társulással nem-e lehetne
megoldani?
Ferencz Péter polgármester:
A tó és környékének szennyvízelvezetési terve már elkészült, de felülvizsgálatot kell
készíteni. A Május 1. út vége a MÁV tulajdonában van és az erre a helyre kihelyezett
közvilágítási oszlopokért az önkormányzatnak bérleti díjat kell fizetni. A Petőfi út egy
része önkormányzati tulajdonban van egy része pedig a Bélkő Kht. tulajdona, így
egyeztetés tárgyát képezi a világítás kiépítése.
Varga Sándorné GAMESZ vezető:
Ünnepi díszkivilágítást ajánl a Roel Lámpaház, mely 2006. december 5-2007. január
6.-ig bérbe adná 8 db égősorát 288 ezer forint összegért, de meg is lehet ezeket
vásárolni.
Barta Péter képviselő:
Nem javasolja a díszkivilágítás bérlését.
Kary Jószef alpolgármester:
Javasolja, hogy az önkormányzat minden évben vegyen egy-egy darabot.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testült tagjait, hogy szavazzanak a díszkivilágítás bérléséről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 nem szavazattal nem
fogadta el a díszkivilágítás bérlését.
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:
A Szociális és Kulturális Bizottság tárgyalta az önkormányzat pénzügyi helyzetét,
mely szerint kb. 1 millió Ft-ra lenne szüksége az önkormányzatnak a segélyek, a
közgyógyellátás kifizetéséhez, valamint nyugdíjasok szaloncukor vásárlásához.
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta az önkormányzat pénzügyi helyzetét,
mely szerint visszatérítendő támogatás felvételére lesz szükség a Bélkő Kht-tól,
melyet a 2007. évi költségvetésbe be kell tervezni a hitel visszafizetését.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyugdíjasok szaloncukor
vásárlásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
153/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 270
ezer Ft értékben szaloncukrot vásárol a bélapátfalvai nyugdíjasok részére.
Határidő: 2006. december 10.
Felelős: polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy Kft.-ben ügyvezető tisztséget
szeretne betölteni, egy alapítványban, pedig kuratóriumi tagként kíván részt venni.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
Ferencz Péter polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
154/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte az Ötv. 33/A. § (2) bek.
b; pontja alapján hozzájárul, hogy Ferencz Péter polgármester az alábbi
tisztséget betöltse:
-SURAX Szolgáltató és Gyártó Kft. (Bélapátfalva, Móricz Zs. u. 8.) ügyvezető
-Segítő Kezek Alapítvány (Bélapátfalva, II. Rákóczi F. u. 2.) kuratóriumi tag
Határidő: 2006. november 27.
Felelős: címzetes főjegyző
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi LXV.
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági
ügyeket tárgyal.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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