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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus
4-én 14.00 órakor megtartott üléséről.

Napirend

1. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
eszközbeszerzés pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása

Határozat száma

Határozat tárgya

Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
eszközbeszerzés pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása
148/2011.(VIII.4.) Hulladékgyűjtő udvar kialakítása
149/2011.(VIII.4.) Pályázaton való részvételről szóló előterjesztés készítése
150/2011.(VIII.4.) Olajos Alex ápolási díj megállapítása
147/2011.(VIII.4.)

Bélapátfalva, 2011. augusztus 4.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
szeptember 4-én 14.00 órakor megtartott üléséről.

2011.

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán
és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt testületi tag
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Simonka Petra pályázati referens
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő
jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot:
Napirend
1. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
eszközbeszerzés pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontot 6 igen
szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai
eszközbeszerzés pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása

Szakszolgálat

Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 5
fő az ülés továbbra is határozatképes.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat eszközbeszerzés pályázatára beérkezett
ajánlatok elbírálását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat eszközbeszerzés pályázatára beérkezett ajánlatokat és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Elmondja, hogy a részletes összehasonlító tábla
szerint nincs nagy különbség az ajánlatok között, de a COVEX AMS Kft. összeszerelt
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számítógépeket ajánl, ezzel szemben a másik 2 ajánlat alkatrészekből áll, és a cégek
szerelik össze a gépeket.
Csuhány Béla képviselő:
A COVEX AMS Kft. 5 évre vállalt garanciája miatt ő is egyet ért a határozati
javaslattal.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat eszközbeszerzés pályázatára beérkezett
ajánlatokról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
147/2011. (VIII.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy az „IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért a
bélapátfalvai Általános Iskolában” című projekt eszközeinek szállítója a
COVEX AMS Kft. (3300 Eger, Maklári u. 100.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítói szerződés
aláírására. Amennyiben a legmagasabb pontszámot elért ajánlattevővel
valamely okból meghiúsul a szerződéskötés, úgy abban az esetben a soron
következő, legmagasabb pontszámot elért ajánlattevővel köt szerződést a
polgármester.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a hulladékgyűjtő udvar kialakításáról
szóló előterjesztést és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a hulladékgyűjtő udvar kialakításáról szóló előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a
Petőfi Sándor utcai forgalomra fokozott figyelmet kell fordítani.
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjait, hogy korábbi egyeztetések szerint az ÉHG Zrt. a
Május 1 utca végén lévő régi malom területén alakíthatta volna ki a hulladékgyűjtő
udvart, de a MÁV Zrt. nem járult hozzá, hogy a vasút alatt helyezkedjenek el a közmű
vezetékek, így a határozati javaslatban szereplő Petőfi Sándor utca végén lévő
terület lenne megfelelő.
Csuhány Béla képviselő:
Javasolja, hogy a Településrendezési Terv módosításakor ezt a területet is vegye
figyelembe az önkormányzat egyéb hasznosítási lehetőség miatt.

4

Vizy Pál képviselő:
Javasolja, hogy a hulladékgyűjtő udvar az Ipari Parkon belül kerüljön kialakításra oly
módon, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. 1-2 Ft/m2 áron értékesítsen területet Bélapátfalva
Város Önkormányzata részére, például a volt olajlefejtőt.
Ferencz Péter polgármester:
A hulladékgyűjtő udvarba magánszemélyek is vihetnek hulladékot és az Ipari Park a
település központjától távol van.
Csuhány Béla képviselő:
Ő egyet ért az olajlefejtő megvásárlásával, hogy ott kerüljön kialakításra a
hulladékgyűjtő udvar.
Csűrös Zoltán képviselő:
Ha az olajlefejtő megvásárlására van lehetőség, akkor ő is ezen a területen javasolja
a hulladékgyűjtő udvar kialakítását.
Ferencz Péter polgármester:
Az ÉHG. Zrt-nek meg kell vizsgálnia az Ipari Parki területet és az után lehet a
képviselő-testületnek döntést hoznia.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hulladékgyűjtő udvar
kialakításáról a határozati javaslat szerint.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 3 nem szavazattal a
határozati javaslatot nem fogadta el:
148/2011. (VIII.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
KEOP-7.1.1.1/09
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
fejlesztése” című pályázathoz a Bélapátfalva 1022 hrsz-ú ingatlan (Petőfi
Sándor u. vége) megosztását nem kezdeményezi és hulladékgyűjtő udvart
nem létesít.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Jó döntés” szlogenű SPAR reklám elleni
tiltakozásról szóló tájékoztatót, melyet írásban is megkaptak.
Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Barta Péter képviselő által
előterjesztésre kerülő - az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése
– ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatásáról szóló - pályázati
lehetőséget és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a pályázati lehetőséget, amit elfogadásra javasol, de a Bélkő
Nonprofit Kft. készítsen egy előterjesztést a szeptemberi képviselő-testületi ülésre az
Ipari Park közműveiről.
Vizy Pál képviselő:
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A pályázat 50 %-os támogatást biztosít, ami egy 100 millió Ft-os beruházásnál 50
millió Ft-ot jelent. Kérdezi, hogy érdemes-e a pénz befektetése, ha nincsenek
betelepülők az Ipari Parkban? Ő csak akkor javasolja a pályázat benyújtását, ha van
igény az Ipari Park fejlesztésére.
Véleménye szerint a GAMESZ és a Bélkő Nonprofit Kft. műszaki dolgozóit
egységesíteni kellene és egy karbantartói csoportot létrehozni a hatékony
munkavégzés érdekében.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázati lehetőségről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
149/2011. (VIII.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy „Az
üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok,
iparterületek és inkubátorházak támogatása” című pályázaton való részvételi
lehetőségről a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. előterjesztést
készítsen a 2011. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2011. szeptember 12.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy a VI. Bélapátfalvai Magyarnóta Gálára megszerezte a szponzorokat,
tehát a búcsú napján a művelődési házban megtartják a nótaestet.
Elmondja, hogy megítélése szerint nagy mértékben növelni kell a Művelődési Ház és
Könyvtár hatékonyságát. A hatékonyság pedig elsősorban a humánerőforráson
múlik.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint, ha a polgármester nincs megelégedve a dolgozókkal, akkor le
kell cserélni őket. Kérdezi, hogyha a Nótaestre lehetett támogatókat szerezni, akkor a
Sport Egyesület miért nem tud.
Ferencz Péter polgármester:
A vállalkozók szívesen támogatják a rendezvényeket, sőt már több alkalommal is
vásároltak az iskolába sportfelszereléseket és eszközöket, de a bélapátfalvai
focicsapat támogatásában nem vesznek részt.
Csuhány Béla képviselő:
Úgy gondolja, hogy a polgármesternek személyesen kellene a támogatást kérnie a
vállalkozóktól, mert annak nagyobb hatása van. Véleménye szerint az Egyesületnek
nyújtott támogatást versenysportra kellene felhasználni, ami ő szerinte fontos.
Kérdezi, hogy a civil szervezetek támogatása hogyan történik?
Vizy Pál képviselő:
A Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesületet az önkormányzat
megállapodás alapján támogatja, és pénzügyi elszámolás történik.
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Ferencz Péter polgármester:
A 2010. évben megrendezésre kerülő Edda koncert minimális költségráfordítással
valósult meg, melynek szervezéséhez és lebonyolításához a Művelődési Ház és
Könyvtár nagyon kevés segítséget nyújtott. Elmondja, hogy ő nem kér olyan
rendezvényekre támogatást, amit tudja, hogy a vállalkozók nem támogatnak.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a Nótaestnek milyen költségei vannak, szeretne egy kimutatást kérni
erről. Véleménye szerint növelni kell a bevételeket és javasolja, hogy a
rendezvényekre jelképes összegű belépődíjat kellene meghatározni és tájékoztatni a
programon résztvevőket, hogy az abból származó bevétel a Művelődési Ház és
Könyvtár további programjaira lesz felhasználva. Miért nem lehet olyan koncertet
szervezni, mint az EDDA koncert volt, vagy egy olcsóbb tűzijáték megszervezését
javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Ő korábban szervezett egy Erzsébet bált, mely jól sikerült és ezzel bebizonyította a
Művelődési Ház dolgozóinak, hogy ilyet is lehet, csak szervezés kérdése.
Vizy Pál képviselő:
Úgy gondolja, hogy amely rendezvényt egy polgármester szervez az sokkal
sikeresebb, mint amit egy Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója.
Kary József alpolgármester:
Véleménye szerint egy folyamatos programszervezés más, mint egy egyszeri
rendezvény megszervezése és lebonyolítása. Javasolja, hogy készüljön egy
rendezvényterv, melyet a képviselő-testület elfogad és a Művelődési Ház az alapján
végezze a munkáját.
Csűrös Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a rendezvényeken támogató jegyeket lehessen vásárolni.
Vizy Pál képviselő:
Lehetne egészségnapot, kistérségi gyermeknapot, Bélkő Nonprofit Kft. napot, civil
szervezetek napját szervezni, ötleteket kell kitalálni, programokat kell szervezni, úgy,
mint ahogy a környező települések is teszik (Noszvaj, Szarvaskő).
Ferencz Péter polgármester:
A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak kell a programtervet összeállítani nem a
képviselő-testületnek, a polgármesternek, vagy a jegyzőnek, ők gondolkodjanak, és
ugyanezt várja a GAMESZ dolgozóitól is.
Csuhány Béla képviselő:
A képviselő-testület választotta az intézményvezetőket, és ha szükséges le kell őket
cserélni.
Ferencz Péter polgármester:
Korábban már volt, hogy minden héten hétfőn vezetői értekezletet tartott, amit most
újra meg kell tennie, hogy folyamatosan számon tudja kérni az intézményvezetőket
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és a Művelődési Ház és Könyvtárnak szeptember végére el kell készítenie a
következő évi programtervet.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági ügyet
tárgyal.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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