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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2008. január
10-én 14.00 órakor megtartott üléséről.

Napirend

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi
munkaterve
2. Pályázatokon való részvétel megtárgyalása
3. A kondi terem épületének bérbeadása
4. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2008.(I.10.)
2/2008.(I.10.)
3/2008.(I.10.)

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
Az Észak-magyarországi Operatív Program pályázatain való részvétel
Tervezési szerződés az Egészségház emeleti szakrendelők kialakításának
módosításáról
Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
Önkormányzati pályázatok elkészítése

4/2008.(I.10.)
5/2008.(I.10.)

Bélapátfalva, 2008. január 10.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2008. január
10-én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,
Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János,
Kovácsné Kakuk Mária, Schillinger Györgyné és
Vizy Pál testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Varga Sándorné GAMESZ vezető
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12
fő képviselőből mind a 12 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirend
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi
munkaterve
2. Pályázatokon való részvétel megtárgyalása
3. A kondi terem épületének bérbeadása
4. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
Ferencz Péter polgármester:
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a 2008. évi munkatervet és kéri, hogy
mondják el véleményüket, kiegészítésüket.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A munkatervben szereplő 2008. április 28-ára tervezett testületi ülés 2. napirendi
pontját nem kell a Bizottságoknak megtárgyalnia.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva
Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi munkatervéről.

Város

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
1/2008. (I.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva
Bélapátfalva
munkatervét.
(1. melléklet)

Város
Város

Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi
Határidő: folyamatos
2008. december 31.
Felelős: polgármester

II. Napirend
Pályázatokon való részvétel megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2007. novemberében kiírásra kerültek
az Uniós pályázati lehetőségek, az Észak-magyarországi Operatív Program
keretében és elmondja, hogy ezeken Bélapátfalva Város Önkormányzata részt kíván
venni.
Ismerteti a pályázati lehetőségeket:
1. Közoktatás
térségi
sajátosságokhoz
igazodó
szervezése
és
infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat
A pályázat elnyerésével megvalósítható az óvoda nyílászáró cseréje,
vizesblokk felújítása, kazánház korszerűsítése, illetve az iskola területén
műfüves focipálya kialakítása a focioktatás beindítására.
2. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. pályázat
A pályázat elnyerésével megvalósítható az Apátsághoz vezető úton egy
sétány kiépítése, park - parkoló kialakítása, vizesblokk kiépítése, a templom
riasztóberendezésének kiépítése, romkert felújítása, Apátsági tér kialakítása,
a tóhoz vezető út patakmedrének kitisztítása, nyársalók kialakítása, úszótó
kialakítása a Lak-völgyi tó felett.
3. Funkcióbővítő településrehabilitáció c. pályázat
A pályázat elnyerésével megvalósítható az új polgármesteri hivatal felépítése,
tér és parkoló kialakítása, vízelvezetési problémák megoldása.
4. Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése c. pályázat
A pályázat elnyerésével megvalósítható a kistérség felszíni csapadékvíz
elvezetése, amire a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának kell
pályázni.
5. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása c. pályázat
A kistérséget felölelő nyolc település önkormányzatának társulnia kell a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba,
hiszen a pályázatot csak az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási
Zrt nyújthatja be.
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6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázat
A pályázat elnyerésével megvalósítható az Egészségház II. szintjének
kialakítása, járóbeteg ellátás beindítása. Az épület akadálymentesítésére egy
harmadik pályázat benyújtása szükségeltetik.
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a LEADER csoporton keresztül lehet
még pályázatot benyújtani, ahol az elnyert összeget lakosságarányosan osztják el,
így Bélapátfalva kb. 20 millió Ft pénzösszeghez juthatna. Elmondja, hogy 2008.
január 18-án megrendezésre kerül egy LEADER fórum, ahol részletes tájékoztatást
fognak kapni a pályázati lehetőségekről.
Barta Péter képviselő:
Javasolja, hogy a Bélapátfalvát körülvevő települések közösen pályázzanak az
összekötő utak felújítására, közlekedés javítására.
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás ülésének napirendi pontját képezheti a
településéket összekötő utak felújítása, amihez szükséges a Közútkezelő Kht.
hozzájárulása is.
Bikki Oszkár képviselő:
Javasolja a településen kereskedelmi tevékenység javítását, illetve a meglévő
épületek bővítését.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, hogy az ipari parkok fejlesztésére lehet-e pályázatot benyújtani?
Ferencz Péter polgármester:
Igen, de az e témában kiírt pályázatok csak 50%-os támogatottságúak.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Uniós
benyújtásáról.

pályázatok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
2/2008. (I.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az
ismertetett Észak-magyarországi Operatív Program pályázatain az
önkormányzat résztvegyen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok
előkészítésére, elkészíttetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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III. Napirend
A kondi terem épületének bérbeadása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a kondi terem épületének bérbeadását.
Varga Sándorné GAMESZ vezető:
Ismerteti a kondi terem épületének fenntartási költségeit és elmondja, hogy a bevétel
nem fedezte a kiadásokat.
Boros Mária képviselő:
Az ő számításai szerint az épület üzemeltetése rezsi költséggel együtt kb. 60 ezer
Ft/hó, amit a bérlőnek kell kifizetnie. Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatban
szereplő kedvezményes bérleti díjat, még csökkenteni kellene 20%-kal egy kezdő
vállalkozás számára.
Barta Péter képviselő:
Úgy gondolja, hogy Bélapátfalva életében fontos a sport tevékenység fellendítése és
javasolja, hogy az első, kezdő időszakokban kapjanak kedvezményt a vállalkozók. Ő
4-5000 Ft/hó bérleti díj megállapítását javasolja.
Vizy Pál képviselő:
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj
megállapításáról szóló határozat szerint kell a díjat meghatározni, amit korábban a
képviselő-testület már elfogadott.
Barta Péter képviselő:
Ő korábban az erről szóló határozati javaslatot nem fogadta el és javasolja a bérleti
díj csökkentését.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület ne döntsön a kérelemről, hanem a következő
ülésen az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj
megállapításáról szóló határozat kerüljön módosításra.
IV. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti az egészségház emeleti szakrendelők kialakításának módosításáról szóló
tervezési szerződést.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tervezési szerződésről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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3/2008. (I.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az ÉK 2003. Építész Iroda Bt-vel (Tóth Vilmos okl. építészmérnök)
megkötendő, az Egészségház emeleti szakrendelők kialakításának
módosításáról szóló Tervezési szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
(2. melléklet)
Határidő: 2008. január 11.
Felelős: polgármester
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Egészségház II. szintéjének
kialakítása során a szakellátás fejlesztésével egészségügyi szolgáltatás vehető
igénybe.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
4/2008. (I.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta,
hogy
a
Bélapátfalva
Egészségházban
belgyógyászat,
bőrgyógyászat, szemészet, gyermek-gyógyászat, ortopédia, nőgyógyászat,
reumatológia, neurológia és fizioterápia szakellátás-fejlesztés eredményeként
létrejött egészségügyi szolgáltatásokat látnak el.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Magyar Tanácsadó Kft. pályázatíró cég
megbízási szerződés tervezetét.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy az önkormányzat mi alapján döntött ennél a cégnél?
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy több céggel felvette az önkormányzat a kapcsolatot és a fenti Kft.
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megbízási szerződésről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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5/2008. (I.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Magyar Tanácsadó Kft ( Miskolc, Görömbölyi u. 39/a ) pályázatíró, tanácsadó
cég készítse el az önkormányzati pályázatokat az előterjesztett megbízási
szerződés-tervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések
megkötésére, aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ő és Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
ellátogattak Lajosmizsére, hogy megtekintsék a Polgármesteri Hivatal épületét,
amiről fényképeket is készítettek. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tekintsék meg
azt és mondják el véleményüket.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint Bélapátfalva központjába ilyen Polgármesteri Hivatalt el tudna
képzelni. Tetszik neki, hogy a képekben bemutatott épületen a fa, a kő és a tégla
dominál.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy ezeket a képeket Váncza László a Váncza Művek építésze is
megtekintette és ezek alapján fogja elkészíteni 2008. február 8-ára a Polgármesteri
Hivatal épületének látványtervét.
A pályázat elkészültéig egy városfejlesztési bizottságot kell a képviselő-testületnek
létrehoznia. Javasolja, hogy a bizottság tagjai között szerepeljen helyi
nagyvállalkozó, kisvállalkozó, Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesületi
tag, civil szervezet, Csuhány Béla építész, Heves Megyei Építész Kamarai tag.
Bikki Oszkár képviselő:
Kérdezi, hogy a Bélkő Kht. mikor költözik ki az irodaházba?
A volt Gesztenyés Söröző épületében mikortól lehet a Szabó Zoltán kiállítást
megtekinteni? Mikor érkeznek a festmények?
Elkezdődtek már a Bélkő bánya szennyezésének kármentesítési folyamatai?
Befejeződött már a Művelődési Ház leltára?
Ferencz Péter polgármester:
Korábbi képviselő-testületi döntés szerint a Bélkő Kht. rezsi költségeinek áttekintése
után kerül a testületi ülés napirendi pontjai közé.
Varga Gyula úrral Szabó Zoltán tanítványával folyamatos elektronikus kapcsolatban
van. Az utolsó e-mailt 2007. december 17-én küldte azzal a tartalommal, hogy a
festmények a szállítóládában vannak és az ünnepek után fogja elintézni a szállítást.
A Bélkő bánya kármentesítése a mai nap elkezdődött.
A Művelődési Ház leltára készen van. A vezetői állást minden esetben pályáztatni
kell.
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Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a volt Gesztenyés Söröző épületében milyen biztonságtechnikai
eszközök lesznek?
Javasolja, hogy a Művelődési Ház üres állása minél előbb kerüljön betöltése.
Ferencz Péter polgármester:
Az egész épület riasztó rendszerrel lesz ellátva.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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