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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 10én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1.

Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
2. Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve
3. Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
4. Az
önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának
felülvizsgálata
5. Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata
6. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
igazgatói állás pályázata
7. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programja
8. A Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda
felújítása vállalkozási szerződés módosítása
9. Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítása
10. Egyéb ügyek indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011.(I.10.)

Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve
Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
Az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat igazgatói
állás pályázata
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai
Programja
A Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása
vállalkozási szerződés módosítása
Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Kondi Klub nyitva tartása, illetve a bérlet rendszerének változása

2/2011.(I.10.)
3/2011.(I.10.)
4/2011.(I.10.)
5/2011.(I.10.)
6/2011.(I.10.)
7/2011.(I.10.)
8/2011.(I.10.)
9/2011.(I.10.)
10/2011.(I.10.)

Bélapátfalva, 2011. január 10.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 10én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Csuhány Béla és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Ferencz Péter polgármester
Barta Péter és Csűrös Zoltán testületi tag
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Nagy Anita igazgatási előadó
Soós István igazgatási előadó
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke
Firkó János iskolaigazgató
Lakatos Zoltánné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Ferencz Péter polgármester távolléte miatt az ülést Kary József alpolgármester
vezeti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22 /2005. (XII.
20.) önkormányzati rendelet 12 § (1) bekezdés szerint.
Kary József alpolgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a meghívott vendégeket
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:
Napirend
1.

Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
2. Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve
3. Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
4. Az
önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának
felülvizsgálata
5. Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata
6. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
igazgatói állás pályázata
7. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programja
8. A Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda
felújítása vállalkozási szerződés módosítása
9. Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítása
10. Egyéb ügyek indítványok
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 4
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Önkormányzat

közötti

Kary József alpolgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület már tárgyalta
az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát amit el is fogadtak.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
1/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Bélapátfalva Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást, és abban az államháztartás működési rendjéről szóló
jogszabály megjelölését 292/2009. (XII. 19.) -re módosítja, egyebekben a
megállapodás nem változik.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: polgármester
II. Napirend
Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve
Kary József alpolgármester:
A képviselő-testület már ismeri az előterjesztést, ugyanis 2010. december 13-án
megtárgyalt 2011. évi költségvetési koncepció tartalmazta a Művelődési Ház és
Könyvtár 2011. évi munkatervét. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét, kéri a bizottság
tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Kary József alpolgármester:
Elmondja, hogy a könyvtárosi álláshely 2011. január 1-jén betöltésre került. Az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalására a 2011. február
14-i testületi ülésen kerül sor.
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Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a TV3 stúdió berendezéseinek a leltára is meg fog történni? Javasolja,
hogy a 2011. évi utazás kiállításra készüljön el egy programsorozat, mely a
Bélapátfalva című kiadvány betétlapjaként jelenne meg. Fontosnak tartja, hogy a
Gesztenyés kiállítóház rendelkezzen egy Bélapátfalvai útikalauzzal, ami eljutna a
környező települések szálláshelyeire, melynek elkészítésében segítséget tud
nyújtani, valamint rendelkezik egy angol nyelvű Bélapátfalvát bemutató szöveggel is.
Véleménye szerint szükség van arra, hogy a városi programokat a Művelődési Ház
és Könyvtár irányításával az Általános Iskola, valamint a Bélapátfalvai Sport
Közhasznú Egyesület közösen állítsa össze, hogy az intézmények, illetve az
egyesület hagyományos rendezvényeit is tartalmazza.
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
A munkatervben szereplő eszközök, berendezések leltározásában a TV3 stúdióját is
számba kívánják venni. Az utazás kiállításra a Művelődési Ház és Könyvtár program
ajánlata el fog készülni. A Gesztenyés Kiállítóházban a legnagyobb probléma az
épület működtetése, ugyanis 2010. december 31-én megszűnt a közcélú dolgozók
foglalkoztatása, így jelenleg az épület zárva van. Tudomása szerint 2011.
márciusában újra lehetőség lesz a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozók
alkalmazására. Az épületen kisebb felújításokat kell végezni, illetve a Szabó Zoltán
festményeket meg kell óvni a magas páratartalomtól, hogy azok ne sérüljenek. Ő is
egyet ért városi programsorozat összeállításához szükséges intézmények, illetve az
egyesület közötti koordináció létrehozásában.
Kary József alpolgármester:
Tudomása szerint az utazás kiállítás időtartama 2011. március 3-6-ig tart és
javasolja, hogy az utazás kiállításra vonatkozó programsorozat úgy készüljön el,
hogy csak azok a rendezvények kerüljenek bele, melyek pontos időponttal
rendelkeznek. Az elkészítésért Nagy Gyöngyvér a Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója felelős, melynek határideje 2011. február 15.
A Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület turisztikai irodája is közcélú
foglalkoztatottal működött, amely jelenleg szintén zárva tart. Véleménye szerint a
Gesztenyés Kiállítóház víztelenítésének, illetve a páratartalom csökkentésének
folyamatosan működnie kellene. Kérdezi, hogy korábban az épületben működő
párátlanító rendszer már nem alkalmazható? Javasolja, hogy az épületet helyi
védettségű ingatlanná kellene nyilvánítani, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújthasson be páramentesítő technológia kialakítására.
Vizy Pál képviselő:
Bélapátfalván működik egy vállalkozás, amely automata szellőztető rendszer
beszerelésével penészmentesítést végez, illetve megszünteti a magas páratartalmú
épületek problémáját. Javasolja, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot a cégtől.
Bajzát Zsolt képviselő:
Már korábban kért az önkormányzat árajánlatot a cégtől, amely jelentős költséget,
közel 1 millió Ft-ot jelentene és ez a módszer sem garantálja a teljes probléma
megoldását. A aquapol elnevezésű párátlanító rendszer még most is működik az
épületben, de a talajvíz miatt most is jelen van a penész, illetve a vizesedés.
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Csuhány Béla képviselő:
Tudomása szerint az aquapol elavult technológia. Az épületben meg kell keresni,
hogy mi okozza a magas páratartalmat. Ő úgy gondolja, hogy szigetelési probléma
áll fenn.
Kary József alpolgármester:
Kérdezi, hogy miért nem kerültek be a Polgármesteri Hivatal épületébe a Szabó
Zoltán festmények?
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A Gesztenyés Kiállítóház nyitva tartása 2010. december 31-ig folyamatos volt.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint a Gesztenyés Kiállítóházban 2 fő alkalmazása szükséges, akik
ellátnák a Turisztikai Információs iroda feladatait is.
Csuhány Béla képviselő:
Kérdezi, hogy az utazás kiállítást ki szervezi? Az önkormányzat vagy a Bélapátfalva
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület?
Kary József alpolgármester:
A Bélkő Nonprofit Kft. támogatásából a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú
Egyesület képviseli a szálláshelyeket, programokat. Az önkormányzat önként vállalt
feladata az idegenforgalom, így azokat a Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Az
egyesület csak akkor tudja ellátni a feladatait, ha támogatást nyújt az önkormányzat.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár
2011. évi munkatervéről a fenti kiegészítésekkel együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
2/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és
Könyvtár 2011. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadja az alábbi
kiegészítésekkel:
- Az „Utazás” kiállításra Bélapátfalva Város 2011. évi rendezvény programja
készüljön el. A programok az egyéb helyi szervezetekkel, kiemelten az
Általános Iskolával, Bélapátfalva Sport Közhasznú Egyesülettel
együttműködve kerüljenek előkészítésre.
- A Gesztenyés Kiállítóházból a zárva tartásának idejére a festmények
kerüljenek elszállításra.
- A tárgyévi költségvetésbe kerüljön megtervezésre a Kiállítóház szigetelési
problémájának megoldása.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Nagy Gyöngyvér
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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III. Napirend
Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
Kary József alpolgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát,
melyet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalt és kéri a bizottság
tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület tagjainak. Ő a bizottsági ülést követően módosító
javaslatot küldött elektronikus úton a képviselő-testület tagjainak és kéri, hogy ezzel
az indítvánnyal fogadja el a Sportfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát.
Soós István igazgatási előadó:
Elmondja, hogy a koncepció, illetve a mellékletei aktualizálásra szorultak, valamint a
Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007.(VI.27.) OGY határozattal
összhangba kellett hozni.
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület nevében köszöni az önkormányzat
eddigi támogatását és reméli, hogy a jelenlegi anyagi helyzetet figyelembe véve
továbbra is számíthat a pénzügyi hozzájárulásra. A koncepciót jónak tartja, de a
konkrét feladatokat úgyis a rendelkezésre álló pénzösszeg határozza meg.
Vizy Pál képviselő:
Az „év sportolója” díj megalapítását javasolja. Kérdezi, hogy a nyári turisztikai
sporttáborok szervezése mit jelent? A koncepcióból hiányolja a fejlesztési célokat.
Soós István igazgatási előadó:
A nyári turisztikai sporttábor szervezése foci tábort jelent. A díj megalapítására,
illetve a fejlesztési célok meghatározására lehetőség van, amennyiben a képviselőtestület elfogadja.
Vizy Pál képviselő:
Ő javasolja, hogy a sporttáborok turisztikai céllal szerveződjenek, ezzel növelve az
idegenforgalmat Bélapátfalván.
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
Az „év sportolója” díj megalapítását már régóta tervezi az egyesület. Javasolja, hogy
az önkormányzat nemzeti ünnep keretében adja át a díjat az arra jogosult
sportolónak.
2010-ben volt az egyesület fennállásának 80. évfordulója, de
ünnepséget nem tartottak anyagi okok miatt. Az idén szeretnének pályázatot
benyújtani jubileumi ünnepségre. Foci táborok lebonyolítására évente sor kerül,
illetve tudomása szerint folyamatban van egy kék túrás vándortábor megszervezése
is. A fejlesztésekre vannak ötletek, de a rossz anyagi helyzet miatt jó, ha a működési
költségekre van fedezet.
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Kary József alpolgármester:
A díjról az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia és véleménye szerint az „év
sportolója” díj átadására az augusztus 20-i ünnepség a legalkalmasabb. Úgy
gondolja, hogy egy nemzeti ünnepségen kapott oklevél, érem, plakett a kiemelt
eredmény eléréséért kapott személynek többet jelent, mint a pénzbeli jutalom. A 4
évre szóló gazdasági program, illetve az éves költségvetés tartalmaz fejlesztési
elképzeléseket a sport fejlesztésével kapcsolatban is. Véleményes szerint a
turisztikai sporttáborok azok, melyen nem Bélapátfalvai sportolók vesznek részt,
hanem más településekről érkezők.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja a természetjáró szakosztály létrehozását.
Bajzát Zsolt képviselő:
Véleménye szerint az is lehet turisztikai sporttábor, ha a Bélapátfalvai Sporttelepet
nem bélapátfalvai csapatok veszik igénybe edzőtábor céljából. Az edzőtáborok
megszervezése a 2011. évi költségvetési koncepcióban szereplő 1 fő
rendezvényszervező egyik feladata is lehet.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Csuhány Béla képviselő
módosító javaslatáról.
1. javaslat:
A Sportfejlesztési Koncepció III. Jövőkép pontja az alábbiak szerint módosuljon:
Bélapátfalva Város Önkormányzata egy egészséges, edzett, sportos életmódot
folytató és azt szerető fiatalokból álló „jövőbeli Bélapátfalva” megvalósítását tűzi ki
célul. Egy olyan városét, ahol a sporttelep a hét minden napján megtelik sportoló
gyermekekkel és családjaikkal; olyan települését, ahol szervezett keretek között
működik a versenysport, az utánpótlás-nevelés és természetesen a szabadidősport.
A város vezetősége hisz és bízik abban, hogy a sporton, a sportos életmódon
keresztül az itt élő emberek hétköznapjai harmonikussá válnak, növekszik a térség
versenyképessége és a foglalkoztatottság, illetve az esélyegyenlőség is biztosítható
lesz.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
módosító javaslatot.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Sportfejlesztési Koncepció
felülvizsgálatáról a fenti kiegészítésekkel együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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3/2011.(I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Sportfejlesztési Koncepciót a módosító javaslattal az alábbi
kiegészítésekkel:
- A
kiemelt
sporttevékenység
elismerésére
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat az „év sportolója” díjat alapítson.
- A sport fejlesztési célok az önkormányzat gazdasági programjában, illetve
a tárgyévi költségvetésekben kerüljenek meghatározásra.
- Természetjáró szakosztály létrehozását javasolják
Határidő: 2011. augusztus 20.
Felelős: polgármester
címzetes főjegyző
IV. Napirend
Az
önkormányzat
felülvizsgálata

Szociális

Szolgáltatástervezési

Koncepciójának

Kary József alpolgármester:
tagjaival
az
önkormányzat
Szociális
Ismerteti
a
képviselő-testület
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát és elmondja, hogy a
Szociálpolitikai Kerekasztal is tárgyalta és elfogadásra javasolja. A Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a felülvizsgálatot és kéri a bizottság tagját,
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
A koncepció 3. oldalán lévő Bélapátfalva területén élő fogyatékos személyek száma
2009. évben a 18-60 év közötti 186 fő, melyből hány fő a Módszertani Otthon lakója?
Az állandó népesség 18-60 év közötti lakosait további korcsoportra javasolja
megbontani. Tudomása szerint a bélapátfalvai vállalkozásoknál 30-40 %-ban
foglalkoztatnak bélapátfalvai lakost. Kérdezi, hogy van-e arról adat, hogy hány
bélapátfalvai lakos dolgozik Bélapátfalván?
Kary József alpolgármester:
Kérdezi Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, hogy tud-e az önkormányzat adatot
szolgáltatni Csuhány Béla képviselő kérdéseire?
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Igen, illetve amihez felmérést kell végezni a koncepció következő felülvizsgálata így
készülhet el.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról Csuhány Béla képviselő
javaslataival együtt.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
4/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatát megtárgyalta
és elfogadta azzal, hogy a következő felülvizsgálatokkor figyelembe veszi az
alábbi módosítási javaslatokat:
- A 18-60 éves korú lakosság számát további korcsoportonként megosztja.
- Külön meghatározza a fogyatékos személyek számából a HMÖ Idősek,
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetének lakóit.
- Felmérést készít arra vonatkozóan, hogy a Bélapátfalvai vállalkozások
mennyi helyi lakost foglalkoztatnak.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
V. Napirend
Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Kary József alpolgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az önkormányzat Közoktatási
Intézkedési Tervének felülvizsgálatát és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Közoktatási Intézkedési
felülvizsgálatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.

Tervének

Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Közoktatási
Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
5/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város,
Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs Község
Önkormányzatának
Közoktatási
FeladatellátásiIntézményhálózatműködtetési és – Fejlesztési Intézkedési tervének 2010. évi felülvizsgálatát
megtárgyalta. Az intézkedési terv elfogadására a megyei önkormányzat
szakvéleményének beszerzése után kerül sor.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester
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VI. Napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat igazgatói
állás pályázata
Kary József alpolgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat igazgatói állás pályázatát és kéri a
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat igazgatói állás pályázatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Kary József alpolgármester:
A pályázati kiírás a www.kozigallas.hu honlapon is megjelenik.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat igazgatói állás pályázatáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
6/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat közös igazgatású
közoktatási intézmény intézményvezetői (általános iskolai igazgató) beosztás
ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
Bélapátfalva Város Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
közös igazgatású közoktatási intézmény intézményvezetői állásának betöltésére,
aki egyben az Általános Iskola intézményegység igazgatója
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2011. augusztus 1 - 2016. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Heves megye 3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ában, felsorolt, illetve a munkaköri
leírás alapján ellátandó feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
− a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott feltételek
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
− bűntetlen előélet, magyar állampolgárság
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére irányuló program, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok hiteles másolata, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Ferencz Péter polgármester nyújt
személyesen, előzetes telefonos egyeztetés alapján. (tel.: 36/554-302)
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere címre
történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.) Kérjük a borítékon a
pályázati adatbázisban szereplő számot feltüntetni (5589/2010)
- személyesen: Heves megye 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követően Képviselő-testületi döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu)
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester

VII. Napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai
Programja
Kary József alpolgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Programját és kéri a
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat Pedagógiai Programját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Petőfi Sándor Általános Iskola,
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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7/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat nevelési és pedagógiai
programját megtárgyalta és a szakértői véleménnyel együtt elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: címzetes főjegyző
VIII. Napirend
A Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása
vállalkozási szerződés módosítása
Kary József alpolgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása vállalkozási szerződés módosításáról
szóló előterjesztést.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
8/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a „Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása
” című beruházás közbeszerzési eljárásának nyertesével kötött vállalkozói
szerződés módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2011. január 14.
Felelős: polgármester
IX. Napirend
Bélapátfalva
módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulás

társulási

megállapodásának

Kary József alpolgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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9/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítását az 1. melléklet szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: polgármester
X. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Kary József alpolgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Kondi Klub nyitva tartás és
bérlet rendszerének változását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Kondi Klub nyitva tartás és bérlet rendszerének változtatását
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Bajzát Zsolt képviselő:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Kondi Klub nyitva tartását és a bérlet
rendszer változtatást. Elmondja, hogy a 10 és 20 alkalomra szóló bérletet, valamint
napijegyet lehet majd 2011. február 1-jétől megvásárolni 2000,- Ft, 4000,- Ft, illetve
200,- Ft értékben. Véleménye szerint az árak elfogadhatóak, de a bevétel ezzel
növekedhet.
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kondi Klub nyitva tartásáról,
illetve a bérlet rendszerének változásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
10/2011. (I.10.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Gazdasági Műszaki Ellátószervezet által működtetett Kondi Klub nyitva tartása
és díjai az alábbiak:
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek:
12 00 - 19 00
Szombat:
14 00 - 16 30
Díjak:
Bérlet:
4.000,- Ft/20 alkalom
2.000,- Ft/10 alkalom
Napijegy:
200,- Ft
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: GAMESZ vezető
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Kary József alpolgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság önkormányzati intézménylátogatást
szervezett 2011. január 13-án 10.00-tól, melyre Vizy Pál képviselőt is meghívja.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2011.
január 15-én újévi koncertet rendez.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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