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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2007. július
30-án 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.
(II.13.) rendelet módosításának megtárgyalása
2. Beszámoló a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról
3. Beszámoló az ügyeleti ellátásról
4. Beszámoló a védőnői ellátásról
5. Háziorvosi vállalkozói szerződések megtárgyalása
6. A kistérségi szélessávú internet kiépítéséről szóló együttműködési
megállapodás megtárgyalása
7. Pellet gyártással kapcsolatos megállapítások megtárgyalása
8. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának megtárgyalása
9. Eagle és Társai Bt. területvásárlási kérelmének megtárgyalása
10. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

102/2007.(VII.30.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról, valamint az ügyeleti ellátásról
szóló beszámoló elutasítása, másik beszámoló elkészítése minta nyomtatvány
alapján
103/2007.(VII.30.) Védőnői ellátásról szóló beszámoló elfogadása
104/2007.(VII.30.) Háziorvosi vállalkozói szerződéseket elfogadása
105/2007.(VII.30.) Kistérségi szélessávú internet kiépítéséről szóló együttműködési megállapodás
elfogadása
106/2007.(VII.30.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
107/2007.(VII.30.) A Eagle és Társai Bt. területvásárlási kérelmének elfogadása
108/2007.(VII.30.) Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
109/2007.(VII.30.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt
közbeszerzési eljárásáról szóló Ajánlattételi felhívás elfogadása
110/2007.(VII.30.) A Bélapátfalva 0140/2 és a 0179/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülés kezdeményezése
111/2007.(VII.30.) Hozzájárulás emlékhely elkészítésére, Bélapátfalva Város határában lévő
erdőterületen történő elhelyezésére

Rendelet száma
20/2007.(VII.31.)

Rendelet tárgya
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.
(II.13.) rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2007. július 30.
Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2007. július
30-án 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika,
Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, Schillinger Györgyné és
Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Balogh Sándor, Firkó János testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Stumpf György háziorvos
Sas Tiborné védőnő
Borbély Szabina védőnő
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a
12 fő képviselőből 10 fő jelen van és az ülés határozatképes.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.
(II.13.) rendelet módosításának megtárgyalása
2. Beszámoló a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról
3. Beszámoló az ügyeleti ellátásról
4. Beszámoló a védőnői ellátásról
5. Háziorvosi vállalkozói szerződések megtárgyalása
6. A kistérségi szélessávú internet kiépítéséről szóló együttműködési
megállapodás megtárgyalása
7. Pellet gyártással kapcsolatos megállapítások megtárgyalása
8. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának megtárgyalása
9. Eagle és Társai Bt. területvásárlási kérelmének megtárgyalása
10. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10
igen szavazattal elfogadta.
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I. Napirend
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.
(II.13.) rendelet módosításának megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007.
évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) rendelet módosítását és kéri a bizottság
egyik tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről
szóló 6/2007. (II.13.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselőtestület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei
2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) rendelet módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta
a 20/2007. (VII.31.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2007. évi
költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) rendelet módosításáról.
(1. melléklet)
II-III. Napirend
Beszámoló a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról
Beszámoló az ügyeleti ellátásról
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi
szolgálatról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámolót
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. Dr. Varga György házi
gyermekorvos javasolja a fürdőgyógyászat kiépítését és vállalja az arra vonatkozó
pályázatok keresését. Számítógépes rendszer egységes formában történő felújítását
javasolja.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint elfogadhatatlan a háziorvosi és házi gyermekorvosi beszámoló,
mivel azok nem tartalmazzák sem az estleges problémákat sem pedig a jövőre
vonatkozó terveket.
Kary József alpolgármester:
Javasolja, hogy az orvosok kapjanak egy - a polgármesteri Hivatal által készített –
minta nyomtatványt arról, hogy a beszámoló mit tartalmazzon. Úgy gondolja, hogy a
vállalkozó orvos, illetve az önkormányzat között nincs olyan kapcsolat, mintha a
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háziorvos önkormányzati alkalmazott lenne, és ők a képviselő-testület munkáját, nem
tartják komoly feladatnak.
Ferencz Péter polgármester:
A vállalkozó orvosnak az önkormányzat a megbízója, akinek folyamatos
tevékenységet kell ellátnia. Egyet ért a minta nyomtatvány elkészítésével és úgy
gondolja, hogy az orvoslás inkább az adminisztrációról szól nem pedig a beteg
ellátásról.
Bikki Oszkár képviselő:
A beszámolókból hiányolja a statisztikai adatok feltüntetését is.
Barta Péter képviselő:
Tudomása szerint az Egészségház tervezésénél nem kérte ki az önkormányzat az
orvosok véleményét és ezt sérelmezik is, de a beszámolók ezt nem tartalmazzák
Kary József alpolgármester:
Korábban az Egészségház kialakításáról, illetve az üzemi fürdőépület átépítéséről
szóló pályázati lehetőséget a tervező és a polgármester Dr. Varga György
gyermekorvossal ismertette.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy az Egészségház az Uniós szabályok szerinti előírásoknak
megfelelően lett kialakítva.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, hogy az ügyeleti orvosok óradíját a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa határozza-e meg és kinek a feladata a vállalkozói
szerződések átvizsgálása?
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa minden év
januárjában megállapodik a Központi Orvosi Ügyeleti Ellátás vezetőjével az orvosi
óradíjakról, melynek összege jóval eltér az egri ügyeleti óradíjaktól.
Dr. Stumpf György háziorvos:
A minta nyomtatvány alapján történő beszámoló elkészítését elfogadja.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az orvosok úgy gondolják, hogy nem kötelességük a beszámoló elkészítése a
képviselő-testület felé, pedig a vállalkozói szerződések ezt tartalmazzák.
Ferencz Péter polgármester:
Véleménye szerint sem elfogadhatóak a beszámolók és javasolja, hogy a két
háziorvos, a házi gyermekorvos valamint az ügyeletvezető orvos a minta
nyomtatvány alapján elkészített másik beszámolót később tárgyalja.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslat alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
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102/2007 (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem
fogadja el a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatról, valamint az ügyeleti
ellátásról szóló beszámolót. Minta nyomtatvány alapján - ami 2007. augusztus
31-ig elkészül – az orvosok újból készítsék el a háziorvosi, házi gyermekorvosi
szolgálatról, valamint az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót a 2007.
októberben megtartandó képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2007. augusztus 31.
2007. szeptember 30.
Felelős: polgármester
IV. Napirend
Beszámoló a védőnői ellátásról
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a védőnői ellátásról szóló beszámolót és
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a védőnői ellátásról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Sas Tiborné védőnő:
Ismerteti a védőnői ellátásról szóló beszámolót és elmondja, hogy évente csökken a
szülések száma és megdöbbenve látják, hogy a vállalkozók a várandós anyukák
munkaviszonyát a terhesség 14-15. hetében közös megegyezéssel próbálják
megszüntetni, gyakorlatilag a terheseket védő rendelkezések csak elméletben
léteznek.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, hogy a 2005-ig folyamatosan megszervezésre kerülő nőgyógyászati
rákszűrésre miért nincs már lehetőség?
Sas Tiborné védőnő:
A nőknél a nőgyógyászati rákszűrés évente egyszer ajánlott, de ez megszűnésre
került, mivel az egri Markhot Ferenc Kórház nem tudott sem szakorvost, sem
asszisztenciát biztosítani.
Kary József alpolgármester:
Kérdezi, hogy arra van-e lehetőség, hogy az iskolabusz 30 főt beszállítana Egerbe a
szakrendelésekre?
Sas Tiborné védőnő:
A szakrendelésekben napi limit van, így 20-30 főt látnak el Egerben, és emellett
akkor más egyénileg beérkező beteget aznap már nem tudnak fogadni.
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Kary József alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy egy
megállapodást lehet kötni.

megfelelő

személlyel

folytatott

tárgyalás

során

Vizy Pál képviselő:
A felmerülő problémákra megoldást kell találni és úgy gondolja, hogy módosító
javaslatot kellene benyújtani, illetve hivatalos megkeresést kellene kezdeményezni
az Egészségügyi Minisztériumhoz.
Bikki Oszkár képviselő:
Korábban két nőgyógyász végezte itt a rákszűrést és javasolja, hogy a védőnők
egyeztessenek velük nem-e látnának el ilyen feladatot.
Kary József alpolgármester.
A férfi nemre is gondolva urológia szakrendelés biztosítását is javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait,
beszámolóról.

szavazzanak

a

védőnői

ellátásról

szóló

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
103/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a védőnői ellátásról szóló beszámolót.
Határidő: 2007. július 30.
Felelős: polgármester
V. Napirend
Háziorvosi vállalkozói szerződések megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a
háziorvosi vállalkozói szerződéseket és kéri a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák a képviselő-testület tagjai.
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a háziorvosi vállalkozói szerződéseket és az abban szereplő
pontok alábbiak szerinti módosítását javasolja:
A Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. szerződésének 15; pontja az
alábbi szerint módosul:
15. A Bélapátfalva IV. Béla út 3. sz. alatti háziorvosi rendelőben a háziorvosi
tevékenység ellátásához szükséges, a hatályos jogszabályban meghatározott
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minimum felszerelés biztosítása (beszerzés, karbantartás, javítás) az
Önkormányzat feladata. A minimum felszerelésen túli eszközöket 2007.
augusztus 01. napjától Dr. Losonczy Kornél háziorvos szerzi be, gondoskodik
karbantartásáról, javításáról. Ettől az időponttól kezdve a vállalkozó által
beszerzett, az általa megvásárolt új berendezések a Dr. Losonczy és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Bt. tulajdonát képezik. Az önkormányzati tulajdonú
eszközök leltározását, selejtezését az önkormányzat szabályzatai szerint végzi.
A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. szerződésének 15; pontja az
alábbi szerint módosul:
15. A Bélapátfalva IV. Béla út 3. sz. alatti háziorvosi rendelőben a háziorvosi
tevékenység ellátásához szükséges, a hatályos jogszabályban meghatározott
minimum felszerelés biztosítása (beszerzés, karbantartás, javítás) az
Önkormányzat feladata. A minimum felszerelésen túli eszközöket 2007.
augusztus 01. napjától Dr. Stumpf György háziorvos szerzi be, gondoskodik
karbantartásáról, javításáról. Ettől az időponttól kezdve a vállalkozó által
beszerzett, az általa megvásárolt új berendezések a STUMPF-MED
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képezik. Az önkormányzati tulajdonú
eszközök leltározását, selejtezését az önkormányzat szabályzatai szerint végzi.
A Dr. Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. szerződésének 13; pontja az
alábbi szerint módosul:
13. A Bélapátfalva IV. Béla út 3. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelőben a házi
gyermekorvosi tevékenység ellátásához szükséges, a hatályos jogszabályban
meghatározott minimum felszerelés biztosítása (beszerzés, karbantartás, javítás)
az Önkormányzat feladata. A minimum felszerelésen túli eszközöket 2007.
augusztus 01. napjától Dr. Varga György házi gyermekorvos szerzi be,
gondoskodik karbantartásáról, javításáról. Ettől az időponttól kezdve a vállalkozó
által beszerzett, az általa megvásárolt új berendezések a Dr. Varga György és
Társa Gyermek Háziorvosi Bt. tulajdonát képezik. Az önkormányzati tulajdonú
eszközök leltározását, selejtezését az önkormányzat szabályzatai szerint végzi.
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a háziorvosi vállalkozói szerződéseket és a fenti Szociális és
Oktatási Bizottság javaslatával együtt elfogadásra javasolja.
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:
A háziorvosi vállalkozói szerződések pontjainak alábbi módosítását javasolja:
A Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. szerződésének 11; pontja az
alábbi szerint módosul:
11. A megbízott háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által
tervezett időpontban a képviselő-testület vagy annak bizottságát , illetve a
polgármestert a munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban és
szóban tájékoztatja.
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A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. szerződésének 11; pontja az
alábbi szerint módosul:
11. A megbízott háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által
tervezett időpontban a képviselő-testület vagy annak bizottságát , illetve a
polgármestert a munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban és
szóban tájékoztatja.
A Dr. Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. szerződésének 10; pontja az
alábbi szerint módosul:
10. A megbízott házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat
által tervezett időpontban a képviselő-testület vagy annak bizottságát , illetve a
polgármestert a munkájáról, a házi gyermekorvosi ellátás tapasztalatairól írásban
és szóban tájékoztatja.
Barta Péter képviselő:
A szerződésekben a rendelési idő pontos betartására vonatkozó szankció
meghatározását javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
A háziorvosi vállalkozói szerződések pontjainak alábbi szövegrésszel történő
kiegészítését javasolja:
A Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. szerződésének 5.1; pontja az
alábbi szöveggel egészül ki:
5.1.

A rendelési idő be nem tartása
szerződésbontást von maga után.

rendkívüli

esetnek

minősül

és

A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. szerződésének 5.1; pontja az
alábbi szerint módosul:
5.1.

A rendelési idő be nem tartása
szerződésbontást von maga után.

rendkívüli

esetnek

minősül

és

A Dr. Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. szerződésének 5.1; pontja az
alábbi szerint módosul:
5.1.

A rendelési idő be nem tartása
szerződésbontást von maga után.

rendkívüli

esetnek

minősül

és

Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a háziorvosi vállalkozói
szerződésekről a fenti módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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104/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta:
- Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képviselője: Dr.
Losonczy Kornél György háziorvos)
- STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviselője: Dr. Stumpf
György háziorvos
- Dr. Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. (képviselője: Dr. Varga
György házi gyermekorvos)
háziorvosi vállalkozói szerződéseket a fenti módosításokkal és
kiegészítésekkel együtt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések
megkötésére.
(2, 3, 4 melléklet)
Határidő: 2007. augusztus 15.
Felelős: polgármester

VI. Napirend
A kistérségi szélessávú internet
megállapodás megtárgyalása

kiépítéséről

szóló

együttműködési

Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Kovácsné Kakuk Mária kiment a tanácskozó teremből. A létszám
9 fő és az ülés határozatképes.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kistérségi szélessávú internet
kiépítéséről szóló együttműködési megállapodást és kéri a bizottság egyik tagját,
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a kistérségi szélessávú internet kiépítéséről szóló
együttműködési megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy az együttműködési megállapodásban szerepeljen a teljesítési
határidő - 2008. március 31. - ami a pályázati elszámolás határideje is.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kistérségi szélessávú internet
kiépítéséről szóló együttműködési megállapodásról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
105/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a kistérségi szélessávú internet kiépítéséről szóló együttműködési
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megállapodást azzal a kiegészítéssel, hogy a teljesítési határidő 2008.
március 31. legyen.
Határidő: 2007. augusztus 15.
Felelős: polgármester
VII. Napirend
Pellet gyártással kapcsolatos megállapítások megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a pellet gyártással kapcsolatos
megállapításokat és kéri a bizottság egyik tagját, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a pellet gyártással kapcsolatos megállapításokat és javasolja
azok tudomásul vételét a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Két cég jelezte a pellet gyártás végzését Bélapátfalván, de a beruházás
megvalósításához további egyeztetések szükségesek.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pellet gyártással kapcsolatos
megállapításokról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal tudomásul
veszi a pellet gyártással kapcsolatos megállapításokat.
VIII. Napirend
Bélapátfalvai
Kistérség Többcélú
módosításának megtárgyalása

Társulás

Társulási

Megállapodás

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy Nagyvisnyó és Szilvásvárad is jelezte már, hogy társulni kíván a
kommunális szolgáltatások és energiaellátási feladatokra.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
106/2007. (VII.30.) 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 II. fejezet A Társulás célja és feladata cím 1. pontja
az alábbival egészül ki:
(„A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, ( hatásköreit):)
• Kommunális szolgáltatások és energiaellátás.”
2. A Társulási Megállapodás 1.-2. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„1. sz. melléklet

(TÁRSULT TAGOK JEGYZÉKE)
Kommunális szolgáltatások és energiaellátás
Név

Székhely

Lakosságszám (fő)
(2006. 01. 01.)

1. Balaton Községi Önkormányzat

3347 Balaton, Köztársaság tér 5.

1239

2. Bekölce Községi Önkormányzat

3343 Bekölce, II. Rákóczi F. út 3.

772

3. Bélapátfalva Város Önkormányzat

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.

3379

4. Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. út 78. 360
5. Mikófalva Községi Önkormányzat

3344 Mikófalva, Rákóczi út 1.

831

6. Mónosbél Községi Önkormányzat

3345 Mónosbél, Kossuth L. út 1.

402

7. Szilávásvárad Községi Önkormányzat

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 7.

1756

8. Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás u. 12.

1115

Összesen: 9854

2. sz. melléklet
(SZAVAZATI ARÁNYOK MEGOSZLÁSA FELADATONKÉNT)
Kommunális szolgáltatások és energiaellátás esetén
Lakosságszám (fő)
(2006. január 1-jei)
1.
2.
3.
4.
5.

Bélapátfalva
Balaton
Mikófalva
Bekölce
Mónosbél

3379
1239
813
772
402
12

Szavazatok száma
34
13
8
8
4

6. Bükkszentmárton
7. Szilvásvárad
8. Nagyvisnyó

Összesen:

360
1756
1115

9854 fő

4
18
11

100”

3. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának III. fejezet, A Társulás részletes
feladatai címét az alábbiakkal egészíti ki:

Kommunális szolgáltatás és energiaellátási feladatok
1. A társulás kommunális szolgáltatást szervez a közigazgatási területén a hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
2. A kommunális szolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.
3. A szolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására,
4. A társulás a közszolgáltatást együttműködési megállapodás keretében közösen
szervezi meg, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat közösen készítik el,
illetve teszik közzé.
5. Az eredményes közbeszerzési eljárás nyertesével a közszolgáltatási szerződést a
társulási tanács kommunális szolgáltatásra társult tagjai kötik meg.
6. A társulás vállalja a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében, a
közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását.
7. A társulás tagjai meghatározzák a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és
módszereit a közszolgáltatási szerződésben.
8. A társulás tagjai a közszolgáltatási szerződésben meghatározzák a
közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer
leírását, díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét
és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IX. Napirend
Eagle és Társai Bt. területvásárlási kérelmének megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Eagle és Társai Bt. területvásárlási
kérelmét és kéri a bizottság egyik tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
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Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta az Eagle és Társai Bt. területvásárlási kérelmét és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület tagjainak, azzal a feltétellel, ha a kötelezettségeit
teljesíti, akkor megtörténhet az adásvételi szerződés aláírása.
Barta Péter képviselő:
A Damjanich úti lakosság ragaszkodik ahhoz, hogy ezen a területen játszótér épüljön
társadalmi munka vállalásával.
Vizy Pál képviselő:
Tudomása szerint ezen a területen csak akkor építhet társasházat a vállalkozó, ha
Bélapátfalva Város Településrendezési Terve módosításra kerül. A terület
értékesítése előtt értékbecslést kell végeztetni.
Mező Ervin képviselő:
Egyet ért azzal, hogy a területet fel kell értékeltetni, mivel egy belvárosi ingatlanról
van szó és nem javasolja az alacsony áron való értékesítést.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Eagle és Társai Bt.
területvásárlási kérelméről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
107/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Eagle
és Társai Bt. önkormányzati területvásárlási kérelmét és úgy döntött, hogy az
önkormányzat értékbecslés alapján értékesíteni kívánja a Bélapátfalva 67/2
hrsz-ú ingatlant azzal a feltétellel, hogyha a Bt. az önkormányzat felé irányuló
kötelezettségeit már teljesítette.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelő: polgármester
X. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ismerteti a Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról szóló Társulási Megállapodás
módosítását.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Központi Orvosi Ügyeleti
ellátásról szóló Társulási Megállapodás módosításáról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
108/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Balaton
Községi Önkormányzat, Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton
Községi Önkormányzat, Egercsehi Községi Önkormányzat, Mikófalva Községi
Önkormányzat, Mónosbél Községi Önkormányzat, Nagyvisnyó Községi
Önkormányzat, Szilvásvárad Községi Önkormányzat és Szúcs Községi
Önkormányzat képviselő-testületei között 2003. december 02-án létrejött,
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátásról szóló Társulási Megállapodás az alábbiak
szerint módosul:
A társulási megállapodás 2./ pontja az alábbiak szerint módosul:
 Az ügyeleti szolgálat székhelye: Bélapátfalva, IV. Béla út 3.
A társulási megállapodás 8./ pontja az alábbiak szerint módosul:


Gépkocsi biztosítása
A központi ügyeleti szolgálat ellátása a Társulási
Megállapodásban résztvevő önkormányzatok által vásárolt OPEL
ASTRA típusú (rendszám: JNE-395) gépkocsival és négy fő
gépjárművezető alkalmazásával történik.

A társulási megállapodás módosítás 2007. július 20. napján lép hatályba.
Határidő: 2007. július 30.
Felelő: polgármester
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ismerteti a Bélapátfalva Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet
beszerzéséről szóló közbeszerzési eljárását, melyben hosszabb határidőt kellett
meghatározni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Körzeti Általános
Iskola első készlet beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásáról szóló Ajánlattételi
felhívásról
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
109/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá
tartozó Bélapátfalva, Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet
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beszerzésére kiírt nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Bélapátfalva 0140/2 és a 0179/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülés kezdeményezéséről szóló határozati javaslatot.
Elmondja, hogy az önkormányzat levélben kíván fordulni a Pénzügyminisztériumhoz
segítséget kérve a fenti ügyben.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
110/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
1. Bélapátfalva Város Önkormányzata kezdeményezi a Bélapátfalva 0140/2
hrsz-ú, „erdő, kivett" megnevezésű, valamint a Bélapátfalva 0179/3 hrsz-ú
„kivett anyagbánya" megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülését.
2. A Képviselő testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlanokat a Bélapátfalva Város Önkormányzata az 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1), (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat
ellátása érdekében, kívánja tulajdonba venni és foglalkoztatási, gazdaság- és
területfejlesztési célkitűzések megvalósításához kívánja felhasználni.
4. A Bélapátfalva Város Önkormányzata saját költségén vállalja, az ingatlanok
környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítést, és az
ingatlanok vonatkozásban lemond az állammal szemben támasztott bármely
követelésről.
5. A Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás
érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére
megtéríti. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlanokkal
kapcsolatos értékesítési szándékáról.
A Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanok
önkormányzati tulajdonban maradása esetén, a ingatlanok tulajdonba
adásától számított 5 éven át évente a tárgyévet követő év első felétől
kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
6. A Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett
ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
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7. Bélapátfalva Város Önkormányzat nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve
területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb
fejlesztési programjaival.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Barta Péter képviselő:
Bognár Ignác bélapátfalvai lakos 4 emlékhelyet szeretne létrehozni Bélapátfalva
Város határában lévő erdőterületen, melyhez kérné a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságának engedélyét és az önkormányzat hozzájárulását.
Mező Ervin képviselő:
Javasolja, hogy ne csak a levélben szereplő 6 személy neve kerüljön fel az
emlékhelyekre, hanem az említett időben összes elhunytak neve.
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:
Javasolja, hogy a helyi tévébe egy felhívást kellene közölni a fent említettekre
vonatkozóan, hogy senki ne maradjon ki a megemlékezésről.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bognár Ignác emlékhely
állításáról szóló engedély kérés hozzájárulásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
111/2007. (VII.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
támogatja a 4 emlékhely Bélapátfalva Város határában lévő erdőterületen
történő elhelyezést, azzal feltétellel, hogy minden akkoriban elhunyt személy
neve kerüljön fel az emléktáblára.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Barta Péter képviselő:
Javasolja, hogy a Gilitka forrás vize iható legyen.
Ferencz Péter polgármester:
A víz bevizsgálásának költsége 30-35 ezer Ft.
Barta Péter képviselő:
Az állattartásról szóló rendelet elfogadása előtt meg kellett volna kérdezni a
Bélapátfalvai állattartókat a rendelet szövegének pontos meghatározásáról.
Vizy Pál képviselő:
Ő nem engedélyezné Bélapátfalva egész belterületén a lótartást.
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Ferencz Péter polgármester:
A képviselő-testület elfogadta az állattartásról szóló rendeletet és ennek alapján az
önkormányzat tud intézkedést tenni és biztos, hogy a rendelet további módosítására
lesz szükség.
Bikki Oszkár képviselő:
Már több alkalommal is elmondta, hogy a cementgyári megállónál egy esőbeálló
felállítása szükséges, padokkal ellátva. Kérdezi, hogy a közutak forgalmi szabályairól
szóló rendelet mikor lép hatályba? A tó környékére fekvőrendőr, illetve
sebességkorlátozó táblák kihelyezését javasolja. A lomtalanítás megszervezését
igényli a lakosság és kérdezi, hogy van-e rá lehetőség? Az Egészségházba mikor
költöznek be az egészségügyi dolgozók?
Ferencz Péter polgármester:
A fent említett rendelet már hatályba lépett, de annak rendelkezéseit, csak akkor
lehet betartatni, ha a szükséges KRESZ táblák kihelyezésre kerülnek, de ennek
költségére nincs meg a fedezet. A lomtalanítás lehetőségére megteszi a szükséges
intézkedéseket. Az Egészségház kivitelezőjével levélváltás történt és úgy gondolja,
hogy 2007. augusztus végére rendeződnek a problémák és beköltözhetnek az
egészségügyi dolgozók.
Bikki Oszkár képviselő:
Kérdezi, hogy a műanyag üzem betelepül-e az Ipari Parkba? A lakosság kérdezi,
hogy miért kellett a búcsút a vidám park mellé kihelyezni?
Ferencz Péter polgármester:
A humánerőforrás térkép elkészült, de nincs információja az üzem betelepüléséről. A
vidámpark vezetője Bélapátfalvának fizet iparűzési adót és Bélapátfalvai lakosokat
foglalkoztat. Tudomása szerint korábban a búcsú a mai piac területén volt, utána
átkerült a temető melletti területre, majd a vásártérre, most pedig javasolja, hogy
kerüljön a vidámpark mellé.
Kary József alpolgármester:
Tájékoztatja képviselő-testület tagjait, hogy az augusztus 20-ai ünnepségen bolgár
néptánc együttes fog műsort szolgáltatni. Testvérvárosunk, Erdőszentgyörgy lakosai,
a Miklós testvérek fafaragásokból és fagyökerekből kiállítást fognak tartani augusztus
13-18. között.
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:
Kérdezi, hogy a Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház mikor fog megnyitni?
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat Willa McNeill-el - Szabó Zoltán tanítványa – tartja a kapcsolatot, és
az ő segítségével fognak a képek Bélapátfalvára kerülni, viszont kéri, hogy a
szállítási költség felét az önkormányzat fizesse ki.
Vizy Pál képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ő nem járul hozzá a tóparti napok
megrendezéséhez, mivel közvilágítás nincs és életveszélyes az esti gyalogos
közlekedés. A Petőfi utcában a súlykorlátozó tábla ellenére a teherautók továbbra is
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behajtanak, a probléma még mindig fennáll. A Bélkő Kht. épülete előtt lévő megállni
tilos jelzésű táblát ellopták és kéri, hogy az önkormányzat pótolja annak hiányát. A tó
környékére gumiból készült fekvőrendőr kihelyezését javasolja.
Barta Péter képviselő:
Az Apátság útra is javasolja a fekvőrendőr kihelyezését.
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:
Javasolja, hogy a tó környékét az önkormányzat vegye bele a szemétszállítási
körzetbe májustól-októberig.
Mező Ervin képviselő:
A polgárőröket nagyon keveset lehet látni a településen, de ez érthető is, hiszen
2007. évben 300 ezer Ft-ból működnek. Hétköznapokon az ifjú polgárőrök lelkesen
végzik a munkájukat a településen. Éjszakánként bükkszentmártoni, rossz kinézetű
emberek nagy létszámú csoportba verődve kiosztják egymás között a „feladatokat”
és a fiatal polgárőrökkel kötekednek. Javasolja, hogy a Bükkszentmártoni Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökével tárgyalni kellene erről a problémáról.
Ferencz Péter polgármester:
Ígéri, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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