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Ferencz Péter polgármester:
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12 fő képviselőből 11 fő jelen van és az ülés határozatképes. Napirend előtti
felszólalást kért Vizy Pál és Mező Ervin képviselők, majd Petrányi Lajos főhadnagy
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Ipari parkok fejlesztéséről szóló pályázati lehetőség megtárgyalása
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8. Az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosítása
9. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.)
rendelet módosítása
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11. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
12. Egyéb ügyek, indítványok
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11
igen szavazattal elfogadta.
Vizy Pál képviselő:
A 2007. május 7-én megtartott közmeghallgatáson kérdések merültek fel, melyeket
meg kell oldani. Ő megnézte a játszóteret és rossz véleménye van annak
kialakításáról. Úgy gondolja, hogy a játszótér tervezése nem jól sikerült, a talaj
minősége és elrendezése sem megfelelő. Illemhely kialakítása is szükséges lenne
ezen a területen. A Petőfi Sándor utcára teherautóval történő behajtás problémája
tudomása szerint meg fog oldódni, mivel az elkerülő utat jelző táblák gyártás alatt
vannak. Kérdezi, hogy a korábban már említett térfigyelő rendszer kialakítására
mikor kerül sor? Úgy gondolja, hogy a szemétgyűjtő kukák kihelyezésére szükség
van a település olyan területeire, ahol ez hiányzik és javasolja a költségterv
elkészítését. Kérdezi, hogy az Egészségház műszaki átadás-átvétele megtörtént-e
és a közbeszerzési eljárásnak megfelelően történt-e? Ha nem akkor az
önkormányzat nyújtott-e be kötbér igényt? Kérdezi, hogy a település elejére
kihelyezett óriás plakáton miért csak egy bélapátfalvai szálláshely telefonszáma
szerepel?
Ferencz Péter polgármester:
Az óriás plakáton a Telekessy Vendégház telefonszáma szerepel hiszen ez a
szálláshely az önkormányzat tulajdonában van és akkor még a Bélkő Kht.
üzemeltette és a mostani bérlő is a Kht-nak fizeti a bérleti díjat. A plakátot az
önkormányzat és a Bélkő Kht. közösen készítette. Az Egészségház műszaki átadása
2007. február 28-án lezajlott, de nincs még lezárva az építkezés. A szemétgyűjtő
kukák kihelyezését jó ötletnek tartja, de a költség hátterét meg kell vizsgálni, vagy
pénzeszközöket kell átcsoportosítani. A játszótéri illemhely kialakítása, a parkosítás
szükséges, de meg kell találni rá a pénzügyi fedezetet. A játszótér elhelyezése azért
történt így, hogy mellette egy focipályát is ki lehessen alakítani egy korábbi testületi
ülésen elhangzott képviselői javaslat szerint.
Mező Ervin képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy még nem ért véget a tavaszi labdarúgó
bajnokság a megyei II. osztályban, de már most látszik, hogy a Bélapátfalvai
Labdarúgó Csapat bajnok lesz és így visszakerülhet a megyei I. osztályba.
Elmondja, hogy az általános iskola 8. osztályos tanulók szülei megkeresték őt, hogy
a Sóstói gyermeküdültetés időpontja, miért a Bélapátfalvai Általános Iskolai ballagás
időpontjára esik?
A szeméttelep már napok óta ég és kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek ez
ügyben?
Ferencz Péter polgármester:
Hibázott és elmondja, hogy a 2006. évi időponthoz viszonyítva a 2007. június 16-án
induló turnust foglalta le a Sóstói üdülőbe, de elkövette azt a hibát, hogy nem
egyeztetett Firkó János igazgató úrral, ezért ő vállalja, hogy a ballagás után
önkormányzati gépjárművel a 8. osztályos tanulókat leszállíttatja Sóstóra.
2006. novemberétől a szeméttelep folyamatosan ég és már belülről izzik. A tűz abból
is keletkezhet, hogy a guberálók meggyújtják a szeméttelepet azzal a céllal, hogy a
fém hulladékokról leégessék a műanyagot, illetve a gumit. A megoldás a problémára
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csak az lehet, ha a szeméttelepet leföldelnék és több hulladékot nem hordanának rá.
Dönteni kell a hulladék máshová történő szállításáról.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy Petrányi Lajos főhadnagynak tegyék fel
kérdéseiket.
Mező Ervin képviselő:
A közmeghallgatáson szó volt a 24 órás ügyelet kérdéséről, valamint a vezetékes
telefon bekötéséről.
Ferencz Péter polgármester:
Milyen intézkedések történtek az aknatető, aknarács gyűjtése, illetve a falopások
ellen?
Petrányi Lajos főhadnagy, KMB csoportvezető:
A Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport 11 fő rendőrből áll, melyből 2 fő tartósan
táppénzen van, tehát 9 fő rendőr teljesít szolgálatot 13 településen. Ha a
lakosságnak rendőrségi bejelentése van, akkor a 107-es, illetve a 112-es központi
telefonszámot kell felhívni és ők azonnal kapcsolják a szolgálatban lévő rendőrt, akik
járőr tevékenység folytatására utasítva vannak.
Az aknatető lopásának elkövetőit minden esetben elfogták.
A tó környéki betöréses lopások elkövetőinek nagy részét is elfogták.
A 8 tonnás gépjárművel behajtani tilos jelzésű tábla ellenére történő behajtásért
büntetést fognak kiszabni.
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy csalók járnak a környéken, akik idős, egyedül élő
embereket keresnek fel azzal a céllal, hogy pénzt váltsanak fel és ez idő alatt,
meglopják őket.
Ismerteti a Bélapátfalvai Kistérségben történt bűnügyi adatokat.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja, hogy szórólapok készüljenek arról,
garázdálkodnak és a képújságban is jelenjen meg.

hogy

a

településen

csalók

Ferencz Péter polgármester:
A lakosság igényli a településen a fokozott rendőri jelenlétet és kéri, hogy a Körzeti
Megbízotti Csoport gondoskodjon ennek bővítéséről.
Petrányi Lajos főhadnagy, KMB csoportvezető:
Ígéri, hogy a lehetőségekhez mérten el fogják látni a rendvédelmi feladatokat.
I. Napirend
A Bélkő Kht. 2006. évi mérleg beszámolójának megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2006. évi mérleg
beszámolóját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. 2006. évi mérleg beszámolóját és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a könyvvizsgáló a jelentését és a
záradékot csak a képviselő-testületi illetve taggyűlési pozitív döntések után adja ki.
Ha a képviselő-testület nem fogadja el a beszámolót akkor annak jogi
következményei lehetnek, amiket sorozatos ellenőrzések követnének.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester kiment a tanácskozó teremből. A
létszám 10 fő és az ülés határozatképes.
A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervét már korábban tárgyalta a képviselő-testület, de
akkor egy számviteli probléma merült fel, ami most megoldódott és a könyvvizsgáló
ki fogja adni az auditációt. Javasolja, hogy a Bélkő Kht. 2003, 2004, 2005, 2006 évi
gazdálkodásáról készüljön egy belső átvilágítás, melyet személyes feladatának
tekintene és tájékoztatná a képviselő-testület, valamint a taggyűlés tagjait a vizsgálat
eredményéről.
Vizy Pál képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Bélkő Kht-nál pénzszórás volt és egy gazdasági átvilágítást
javasol független ellenőr bevonásával. Kéri Ferencz Péter polgármestert, hogy a
taggyűlésen ezt a javaslatot támogassa.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. 2006. évi mérleg
beszámolójáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
59/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélkő Kht. 2006. évi mérleg beszámolóját.
A 2003, 2004, 2005, 2006 évekről készüljön egy gazdasági átvilágítás.
A képviselő-testület megbízza Ferencz Péter polgármestert, hogy az
átvilágítást készítse elő, koordinálja és végeztesse el, majd a munka
elvégzése után tájékoztassa a képviselő-testületet és a taggyűlést.
Határidő: 2007. május 31.
2007. november 30.
Felelős: polgármester
II. Napirend
Használt gumiabroncs őrlése ultra nagynyomású vízsugaras eljárással
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Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a használt gumiabroncs őrlése ultra
nagynyomású vízsugaras eljárásról szóló tájékoztatót és kéri a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a használt gumiabroncs őrlése ultra nagynyomású vízsugaras
eljárásról szóló tájékoztatót és javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy pontos
összegek, adatok hiányában egy későbbi ülésen döntsön a befektető Ipari Parkba
történő betelepüléséről.
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:
Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részt vevő Moldován György
projekt vezető bemutató anyagát. Elmondja, hogy a cég alapításához 40-45% (71
millió Ft) tőkére lenne szükség a Bélkő Kht. üzletrészként történő bevonásával.
Ferencz Péter polgármester:
A bemutató anyagban látható volt, hogy ez egy környezetbarát technológiájú
beruházás, melyet Bélapátfalva Ipari Parkja szívesen fogadna. A képviselő-testület
csak pontos költségtervek megtárgyalása után tud döntést hozni, de úgy gondolja,
hogyha ezt az összeget a Bélkő Kht. a cég alapításakor üzletrészként beteszi, akkor
csökkeni fog a kamatbevétel.
Barta Péter képviselő:
Az iparűzési adó növekedése szempontjából szükséges a cégek betelepülése
Bélapátfalvára és úgy gondolja, hogy minden befektetőt egyénileg kell elbírálni.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a korábban már itt járt műanyagipari cég az elkészített humánerőforrás
térképre adott-e már választ, be fog-e települni az Ipari Parkba?
Ferencz Péter polgármester:
A cég 2007. augusztusában fog döntést hozni, hogy kíván-e üzemet létesíteni a
Bélapátfalvai Ipari Parkban. A vállalkozó eddig még semmilyen igényt nem adott be.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a használt gumiabroncs őrlése
ultra nagynyomású vízsugaras eljárásról szóló tájékoztatóról .
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal tudomásul
veszi a használt gumiabroncs őrlése ultra nagynyomású vízsugaras eljárásról szóló
tájékoztatót.
III. Napirend
Ipari parkok fejlesztéséről szóló pályázati lehetőség megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Ipari parkok fejlesztéséről szóló
pályázati lehetőséget és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az Ipari parkok fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséget és a
magas önrész miatt további tárgyalás szükséges, ahhoz hogy 40-60%-os arányt
lehessen elérni.
Ferencz Péter polgármester:
A pályázat beadási határidő rövidsége miatt egy rendkívüli testületi ülés összehívása
válik szükségessé a tárgyalások lebonyolítása után.
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:
Elmondja, hogy a pályázathoz egy betelepülő cég nyilatkozata is szükséges.
Barta Péter képviselő:
Bélapátfalva Város gazdasági programja szerint az első cél a gazdasági
infrastruktúra fejlesztése és javasolja, hogy a Bélkő Kht. vegyen részt a pályázaton.
Vizy Pál képviselő:
Tudomása szerint Bélapátfalva nem tartozik a hátrányos helyzetű Ipari Parkok közé
így a 10%-os önrész kedvezményt sem veheti igénybe. Javasolja, hogy a Bélkő Kht.
a betelepülni kívánó céggel együtt pályázzon, hogy az önrész összege feleződjön.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy az Ipari Park fejlesztéséhez szükséges terveket el lehet készíttetni,
de a pályázaton való részvételről csak később hozzon döntést a képviselő-testület.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ipari parkok fejlesztéséről
szóló pályázati lehetőség későbbi tárgyalásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta,
hogy a pályázaton való részvételről később fog dönteni.
IV. Napirend
Bélapátfalva Város szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítésének megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város szelektív
hulladékgyűjtő udvar kiépítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítését és
javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy kerüljön le a napirendi pontról.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy a hulladék elszállításáról szóló döntés után hozzon határozatot a
képviselő-testület a szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakításáról.
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Barta Péter képviselő:
Véleménye szerint az illegális hulladéklerakó helyek száma meg fog növekedni. A
szelektív hulladékgyűjtéssel a hulladékok számát csökkenteni lehet és a lakosság
életminőségét is befolyásolná, ami hasznot is hozhat.
Ferencz Péter polgármester:
A hulladék szállítást 3 cég is vállalná, amibe benne lenne a szelektív gyűjtés is. Úgy
gondolja, hogy 100 ezer fő alatti lakosú településen a szelektív udvar kialakítása nem
gazdaságos.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város szelektív
hulladékgyűjtő udvar kiépítéséről szóló projekt napirendi pontról történő levételről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
60/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Bélapátfalva Város szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítéséről szóló projektről
egy későbbi időpontban hoz határozatot, a hulladék szállításról való döntést
követően.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: polgármester
V. Napirend
Jegyzői hatáskörben végzett 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett 2006. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és kéri a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett 2006. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ismerteti a jegyzői hatáskörben végzett 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester kiment a tanácskozó teremből. A
létszám 9 fő és az ülés határozatképes.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzői hatáskörben végzett
2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
61/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a jegyzői hatáskörben végzett 2006. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
VI. Napirend
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény tevékenységéről szóló 2006. évi
szakmai beszámoló megtárgyalása
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény tevékenységéről szóló 2006. évi szakmai beszámolót és kéri a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény tevékenységéről
szóló 2006. évi szakmai beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester visszajött a tanácskozó terembe. A
létszám 10 fő és az ülés határozatképes.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézmény tevékenységéről szóló 2006. évi szakmai beszámolóról.
Kovácsné Kakuk Mária képviselő személyes érintettsége miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
62/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény tevékenységéről
szóló 2006. évi szakmai beszámolót.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
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VII. Napirend
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal 2006. évi
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri
Hivatal Városi Gyámhivatal 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal
2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselőtestület tagjainak.
Lőrinczné Takács Erika gyámhivatalvezető:
Elmondja, hogy jelenleg 1 fő gyámhivatalvezetővel, 1 fő gyámhivatali ügyintézővel, 1
fő ügykezelővel, illetve 2006. november 1. napjától 2007. október 26. napjáig
közhasznú foglalkoztatottként 1 fő végez kisegítő adminisztrációs feladatokat.
Szükségesnek tartja a gondnoksági ügyek nagy számára való tekintettel a
közhasznú foglalkoztatott állandó alkalmazását. Kéri, hogy a 2008. évi költségvetés
tervezésénél ezt vegye figyelembe a képviselő-testület.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város
Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
63/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületei határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal
2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
VIII. Napirend
Az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.)
rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosítását és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az állattartásról szóló 1/2007.
(I.30.) rendelet módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
elfogadta a 17/2007. (V.22.) rendeletet az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet
módosításáról.
(1. melléklet)
IX. Napirend
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet
módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005.
(III.22.) rendelet módosítását és az alábbi módosítással elfogadásra javasolja:
1. javaslat
Az ÖR. 19. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(3) A bérleti szerződésnek a jogviszony keletkezésétől számított öt éven belül
történő megszüntetése esetén a bérlő nem jogosult pénzbeli térítésre.”
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú
lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosításáról a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával a 18/2007. (V.22.)
rendeletet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.)
rendelet módosításáról.
(2. melléklet)
X. Napirend
Utcanevek elnevezésének megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az utcanevek elnevezését és kéri a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az utcanevek elnevezését és javasolja, hogy Cserniczky
Dénesről, illetve Szent Erzsébetről nevezzen el az önkormányzat utcákat a lakosság
nyilatkozata alapján, illetve a tó környéki utcákat virág és állatnevekkel lássák el.
Bikki Oszkár képviselő:
Közvélemény kutatást végzett a Marx Károly utcában és a hivatalos okmányok és
okiratok cseréjének költsége miatt a lakosok nem szeretnék az utcanév változtatását.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester visszajött a tanácskozó terembe. A
létszám 11 fő és az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy Cserniczky Máriával Cserniczky Dénes lányával egyeztetés történjen
azzal kapcsolatban, hogy Bélapátfalva belterületén legyen a zeneszerzőről utca
elnevezve, illetve Vizy Pál képviselő végezzen közvélemény kutatást a Rózsa Ferenc
utca lakosainál az utcanév változtatása ügyében.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
64/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
utcanevek elnevezését és úgy döntött, hogy Cserniczky Máriával történt
egyeztetés után további tárgyalást képez a Cserniczky Dénesről történő
belterületi utca elnevezése.
A képviselő-testület megbízza Vizy Pál képviselőt, hogy végezzen
közvélemény kutatást a Rózsa Ferenc utca lakosainál az utcanév változtatása
ügyében.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: polgármester
XI. Napirend
Bélapátfalvai
módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
65/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
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1. A Társulási Megállapodás IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE cím, Társulási Tanács alcím az alábbiak szerint módosul:
„A társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács tagjai a
társult
önkormányzatok
mindenkori
polgármesterei.
A
polgármester
akadályoztatása esetén a társulási tanácsban külön megbízás, illetve
felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere
járhat el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a
polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester és az alpolgármester
azonos időben történő akadályoztatása esetén meghatalmazás alapján az adott
település képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás teljes körű és
részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s
annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.
A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi
fejlesztési tanácsként jár el.”
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE cím, Társulás elnöke alcím 2. mondata az alábbiak szerint
módosul:
„Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.”
3. A Társulási Megállapodás IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE cím, Jegyzői kollégium alcím 1.-5. mondatában a „ kollégium”
szövegrész
„jegyzői kollégium” szövegrészre változik.
4. A Társulási Megállapodás V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE cím,
A társulási tanács ülései alcím 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács.”
5. A Társulási Megállapodás V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE cím,
A társulási tanács ülései alcím 2. pontjában a „minimum” szövegrész helyébe
„legalább” szövegrész lép.
6. A Társulási Megállapodás V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE cím,
A társulási tanács ülései alcím 8. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint
változik:
„A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő tizenöt napon belül megküldi az Északmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a társulás
tagjainak.”
7. A Társulási Megállapodás V. fejezet A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE cím,
A társulási tanács döntései alcím 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.”
8. A Társulási Megállapodás VII. fejezet A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI
ALAPJA cím 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A feladat ellátás költségeit a társulási tanács állapítja meg költségvetési
évenként.”
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9. A Társulási Megállapodás VII. fejezet A vagyoni viszonyok alcím 5. pont a)
bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„a) A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a társulási tanács felelős.
A társulási tanács a gazdálkodás szabályszerűségének, gazdálkodási
tevékenységének felügyeletére 3 fős pénzügyi bizottságot hoz létre a társulás
tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából.
A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai
közül kell választani.”
10.A Társulási Megállapodás IX. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3. pontjának
utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„A társulási tanács tagjai a jogvita eldöntésére az Egri Városi Bíróság, illetve a
jogvita tárgyának értékhatára okán a Heves Megyei Bíróság illetékességét kötik
ki.”
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: polgármester
XII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tó környéki telektulajdonosok levelet
küldtek Bélapátfalva Város Önkormányzatához aláírásukkal igazolva, hogy az utak
gépjárművel járhatatlanok és kérik annak felülvizsgálatát, a felújítási munkák
mielőbbi elkezdését. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tó környéki
telektulajdonosok kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a tó környéki telektulajdonosok kérelmét és javasolja, hogy a
2008. évi költségvetési koncepcióba szerepeljen a tó környéki utak felújítása és
vízelvezetése, mivel a 2007. évi költségvetésből forráshiány miatt nem valósulhat
meg.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tó környéki telektulajdonosok
kérelméről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
66/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2007.
évi költségvetési forráshiány miatt a tó környéki utak felújítása a 2008. évi
költségvetési koncepció részét fogja képezni a vízelvezetési rendszer
kialakításával együtt.
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Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja, hogy elkészíti az útfelújítás
költségéről szóló tervet, melyről értesítést fog küldeni a tó környéki
telektulajdonosoknak, melyben kérni fogja az anyagi hozzájárulásukat is.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: polgármester
Varga Sándorné GAMESZ vezető:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bartók Béla utca elején lévő
jegenyefák félszárazak és a lakosság kéri azok kivágását, mert életveszélyes. A
kivágás költsége 380 ezer Ft + ÁFA.
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bartók Béla utca elején lévő
jegenyefák kivágását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bartók Béla utca elején lévő jegenyefák kivágását és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegenyefák kivágásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
67/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Bartók Béla utca elején lévő jegenyefákat életveszélyes állapotuk miatt ki kell
vágni, melynek költsége 380 ezer Ft + ÁFA.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: polgármester
Vizy Pál képviselő:
Javaslatai:
- a IV. Béla út 1. szám alatt lévő épületek között megkülönböztető jelzéseket
kellene alkalmazni.
- a tó környéki parkolás korlátozása
- az iskolabuszra a települést népszerűsítő felirat készítése
- Mária forrás bekerítése
Barta Péter képviselő:
Az előző ülésen, már kérte a tónál lévő gát kitisztítását.
Varga Sándorné GAMESZ vezető:
A gát kitisztítása megtörtént, de a gallyak és kövek ott maradtak, amit kézi erővel
nem lehet eltávolítani.
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Ferencz Péter polgármester:
A tó környéki parkolási rend, illetve a környezetvédelem megőrzése érdekében
mezőőri állást szeretne betöltetni.
A gát további tisztítását és fertőtlenítő szer szétszórását gépi erővel kell megoldani,
melyre árajánlatot kell kérni a Vitó Kft-től.
Bikki Oszkár képviselő:
Javasolja a játszótér parkosítását és egy átjáró megnyitását a lakótelepről a IV. Béla
út felé.
Mező Ervin képviselő:
Az Apátság restaurált melléképülete fehérre lett meszelve, ami véleménye szerint
nem harmonizál az Apátság Eszterházy sárga színével.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az 51/2007. (IV.23.) sz. képviselő-testületi határozatban szereplő szemészeti
szakorvosi feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosult. A doktornő
kéri, hogy a megbízási díja már évek óta nem emelkedett és 2007. június 01. napjától
a szemészeti tevékenység, szemvizsgáló készülék használati díjazását 55.000 Ft/hó
összegben állapítsa meg a képviselő-testület.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szemészeti szakorvosi feladatok
ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 3 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
68/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. december 16án kelt szemészeti szakorvosi feladatok ellátására kötött vállalkozási
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
2007. június 01. napjától a szemészeti tevékenység, szemvizsgáló készülék
használati díjazása: 55.000,-Ft/hó.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Berecz Kálmánné bélapátfalvai lakos
árverés alatt álló ingatlanát megtekintette és úgy gondolja, hogy az ingatlan rossz
állapotban van, többen is laknak a házba és nem javasolja a ház megvásárlását.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan megvásárlásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el.
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69/2007. (V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sumi Csaba Önálló
Bírósági Végrehajtó által megküldött Berecz Attila és Berecz Kálmánné
Bélapátfalva, Széchenyi utca 6. sz. (hrsz: 547.) ingatlan árverési jegyzőkönyve
alapján az önkormányzat elővásárlási jogával nem él.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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