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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
13-án 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012.
évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
3. GAMESZ 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
4. Bölcsőde eszközbeszerzése
5. Főépítészi ajánlatok megtárgyalása
6. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
7. Az Alkotmány és a Sport utca lakóinak kérelme
8. Térfigyelő kamerák elhelyezése
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásának megtárgyalása
10. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő
ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása (zárt ülés)
11. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

176/2011.(X.13.)

130/2011. (VII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat végrehajtási határidő
módosítása
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012.
évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
GAMESZ 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
Bölcsőde eszközbeszerzése
Főépítész megbízása
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Az Alkotmány és a Sport utca lakói kérelmének továbbítása a Bélkő Nonprofit
Kft. felé
Térfigyelő kamerák elhelyezése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása
Csóka Nikoletta bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó
Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata
Gazsó Marina bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó
Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata
Fehér Barbara bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó
Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata

177/2011.(X.13.)
178/2011.(X.13.)
179/2011.(X.13.)
180/2011.(X.13.)
181/2011.(X.13.)
182/2011.(X.13.)
183/2011.(X.13.)
184/2011.(X.13.)
185/2011.(X.13.)
186/2011.(X.13.)
187/2011.(X.13.)

Bélapátfalva, 2011. október 13.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
13-án 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán
és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Barta Péter testületi tag
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég:Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a
7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a 10. napirend, amely zárt ülés az egyéb ügyek, indítványok után
kerüljön megtárgyalásra.
Napirend
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012.
évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
3. GAMESZ 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
4. Bölcsőde eszközbeszerzése
5. Főépítészi ajánlatok megtárgyalása
6. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
7. Az Alkotmány és a Sport utca lakóinak kérelme
8. Térfigyelő kamerák elhelyezése
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásának megtárgyalása
10. Egyéb ügyek, indítványok
11. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő
ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása (zárt ülés)
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, hogy mondja el kiegészítését a napirenddel
kapcsolatban.
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy az írásos előterjesztésben szerepelnek azok a határozatok, amelyek
nem teljesültek, ezek azok a lakások, amelyek nem kerültek értékesítésre, illetve
szeptember 30-i nappal lejárt a teljesítési határidő.
Ferencz Péter polgármester:
A lakások értékesítésével kapcsolatban elmondja, hogy hirdetés alatt vannak, illetve
a mai ülésen egy kérelem megtárgyalása van napirenden. Kéri Mezőné Kelemen
Erzsébet GAMESZ vezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a
130/2011. (VII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat teljesítéséről.
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:
Elmondja, hogy Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
megkereste Barta Győzőt a Bartech 2002. Kft. ügyvezetőjét, és az ő tájékoztatása
szerint folyamatban van, de több időre van szüksége a leltár elkészítésére.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy határidő hosszabbításra van-e lehetőség,
illetve ezt az információt miért a lejárt határidő után kell bejelenteni? Mennyi időre
van szükség?
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:
Kéri, hogy 2011. október 31. legyen az új határidő.
Vizy Pál képviselő:
Tudomása szerint, ez a leltár már 1,5 éve húzódik és nem érti, hogy miért nem
lehetett eddig elkészíteni.
Ferencz Péter polgármester:
A GAMESZ vezető határidő hosszabbítást kért, melyet javasol elfogadásra, de hogy
2011. szeptember 30-ig miért nem készült el, kik a felelősök, arról ő fog gondoskodni
munkáltatói hatáskörében.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határidő módosításról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
176/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
130/2011. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozat végrehajtási határideje
2011. október 31-re módosuljon, és a polgármester írásban kérje a határidő
elmulasztásának indoklását.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
Művelődési Ház igazgató
GAMESZ vezető
Ferencz Péter polgármester:
A 116/2011. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat azért nem teljesült, mert 2011.
szeptember 30. után ez a következő első ülés, ahol tárgyalásra kerül a GAMESZ
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bérleti szerződések felmondásának felülvizsgálata, melyet a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság is tárgyalt.
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:
Elmondja, hogy azért nem készült írásos előterjesztés a képviselő-testület tagjainak,
mert a 2011. szeptember 30-i állapot szerinti bankszámlakivonatok még akkor nem
érkeztek meg, de most már rendelkezésre állnak.
II. Napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012. évre
vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepcióját. Barta Péter
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nincs jelen az ülésen, így kéri
Csűrös Zoltánt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait arról is, hogy mi az álláspontja a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottságnak.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata az, hogy 8 millió Ft-os
megtakarítást hajtsa végre és fokozott figyelmet fordítson az iskola a
gyermeklétszám növelésére.
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is egyet ért a 8 millió Ft-os megtakarítással,
amely abból származik, hogy az iskola a kiadásokat 20 millió Ft-tal csökkentette,
viszont a normatív támogatásból kiesik 12 millió Ft. Mindkét bizottság megegyező
álláspontja az volt, hogy az iskola teremtse meg az elkövetkezendő 2012/2013-as
tanévre a két oktatási nyelvű és testnevelés tagozatos első osztálynak a törvényes
gyermeklétszám feltételeit és ezen felül köteles gondoskodni a gyermeklétszám
lehetőség szerinti növeléséről, ami a 8 millió Ft-on felüli további megtakarítást
eredményezhet.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy 2012. szeptemberétől az első osztálynak a prognosztizált létszáma
hány fő lesz?
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:
Az előterjesztésben szerepel a várható 1 osztály létszáma 27 fő, mely az óvodai
adatokra épül.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési
koncepciójáról a fenti kiegészítéssel együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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177/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2012. évre
vonatkozó előzetes költségvetési koncepciójának előterjesztését azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2012/2013. tanévre az intézmény vezetője
gondoskodjon a gyermeklétszám lehetőség szerinti növeléséről, mindenek
előtt a két induló első osztály törvényi maximális létszámának átlépésével is.
Határidő: 2011. november 10.
2012. szeptember 1.
Felelős: iskolaigazgató
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat nevében
meghívja a képviselő-testületet a 2011. november 19-én megrendezésre kerülő
jótékonysági Erzsébet bálra és bízik benne, hogy a képviselők feleségükkel,
férjükkel, esetleg baráti társaságukkal együtt részt vesznek a rendezvényen. A bál
bevételét az intézményben tanuló gyermekek javára szeretnék felhasználni, olyan
közösségi helyiségek rendbetétére, amelyre már rég óta szükség van. Mindenkit
szeretettel vár az Erzsébet napján megrendezett bálban.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni a meghívást és ő is kéri a képviselő-testület minden tagját, hogy mutasson
példát a jótékonysági bálon való részvétellel. Természetesen kéri, hogy az
intézményvezetők, illetve az alkalmazottak is vegyenek részt a nemes cél és
összefogás érdekében. Ő szeretné, ha több ilyen rendezvény is lenne Bélapátfalván.
III. Napirend
GAMESZ 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési koncepciója
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ 2012. évre vonatkozó
előzetes költségvetési koncepcióját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a GAMESZ 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési
koncepcióját és az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testület
tagjainak:
- az előterjesztés szerinti 2 millió Ft-on felül további 3 millió Ft megtakarítást
hajtson végre.
- a temetőfenntartásra együttműködési megállapodás tervezet készüljön el
2011. október 25-ig, melyben szerepeljen azaz összeg, amelyet a temető
gondozási díjaként szükséges beszedni.
-

ahol a bérleti díj, illetve a lakbér hátralékok rendezésére nincs fizetési
hajlandóság a szerződés felmondását kell kezdeményezni a leghamarabbi
időpontban és bírósági végrehajtó segítéségét kell kérni.

-

150 ezer Ft feletti tartozás esetén végrehajtást kell kezdeményezni.
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Ferencz Péter polgármester:
A temetőfenntartásra vonatkozó határozati javaslat, azért nem lehet elfogadni, mert
nincs érvényes együttműködési megállapodás az egyházzal.
Elmondja, hogy a GAMESZ kintlévősége bérleti díjakból, illetve lakbérekből 2,5 millió
Ft (500 ezer Ft bérleti díj, 2 millió Ft lakbér), javasolja, a szerződések felmondását,
illetve a hátralék összegének végrehajtóval történő behajtását.
Vizy Pál képviselő:
Tudja, hogy most nem hoz a képviselő-testület határozatot a sírhelyenkénti
díjtételekről, de javasolja, hogy az összeg meghatározásánál legyen különbség az
urnás, illetve a nagy családi sírhely között.
Ferencz Péter polgármester:
Az összeg meghatározásánál történő különbség tétel a GAMESZ vezető feladata.
Csuhány Béla képviselő:
Az összeg meghatározásánál nem a sírhely karbantartását kell érteni, hanem a
temető közterületének a karbantartását.
Vizy Pál képviselő:
Ő tudja, hogy a temető közterületének a karbantartásáról van szó, de véleménye
szerint a sírhelyek arányait is figyelembe kell venni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ 2012. évre vonatkozó
előzetes költségvetési koncepciójáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
kiegészítésével együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
178/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GAMESZ 2012. évre
vonatkozó előzetes költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- az előterjesztés szerinti 2 millió Ft-on felül további 3 millió Ft megtakarítást
hajtson végre.
- a temetőfenntartásra együttműködési megállapodás tervezet készüljön el
2011. október 25-ig, melyben szerepeljen azaz összeg, amelyet a temető
gondozási díjaként szükséges beszedni.
- ahol a bérleti díj, illetve a lakbér hátralékok rendezésére nincs fizetési
hajlandóság a szerződés felmondását kell kezdeményezni a leghamarabbi
időpontban és bírósági végrehajtását kell kezdeményezni a hátrálék
összegére.
- 150 ezer Ft feletti tartozás esetén végrehajtást kell kezdeményezni.
Határidő: 2011. október 25.
2011. november 10.
Felelős: GAMESZ vezető
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IV. Napirend
Bölcsőde eszközbeszerzése
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a bölcsőde eszközbeszerzését és kéri
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a bölcsőde eszközbeszerzését, melynek előterjesztését és a
határozati javaslatot ismerteti a képviselő-testület tagjaival és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bölcsőde eszközbeszerzéséről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
179/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében” című,
ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0002 azonosító számú pályázat eszközbeszerzéséhez
árajánlatot kér az alábbi cégektől:
1.

HUMÁN-ORG Gazdaságszervező, feldolgozó
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 27.

2.

VITO Építőanyag-kereskedelmi és
Szállítmányozó Kft.

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81.

3. Szikra Fa és Fémipari Kft.

A képviselő-testület
beszerzésére.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor út 1.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

árajánlatok

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
V. Napirend
Főépítészi ajánlatok megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a főépítészi ajánlatokat és kéri a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a főépítészi ajánlatokat és az előterjesztés alapján ismerteti a
képviselő-testület tagjaival. A bizottság javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy
az önkormányzat Bognár Endre főépítésszel kezdje meg a megbízási szerződés
előkészületeit.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a főépítész mikortól lesz megbízva?
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Ferencz Pétet polgármester:
Véleménye szerint 2011. november 1-jétől kellene megbízást kötni a főépítésszel,
ami az idei évre vonatkozóan 300 ezer Ft költséget jelent, melyből 150 ezer Ft kerül
kifizetésre ebben az évben, hiszen a decemberi megbízási díj 2012. januárban kerül
elszámolásra.
Csuhány Béla képviselő:
Egyet ért a mielőbbi megbízással, ugyanis a rendezési terv módosítását 2011.
december 31-ig meg kell tenni, de addig ezt a feladatot nem lehet megcsinálni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a főépítész megbízásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
180/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2011.
november 1-től 12 hónap időtartamra megbízási szerződést köt Bognár Endre
okleveles építészmérnökkel a Bélapátfalva Város településrendezési terv
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosítására és egyéb
települési főépítészi feladatok ellátására az ajánlata szerint 120 ezer Ft +
ÁFA/hó összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
VI. Napirend
Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlása iránti kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti
kérelmet és ismerteti azt. Elmondja, hogy az ingatlan könyvszerinti értéke 6.236 ezer
Ft, ezen összegtől alacsonyabb áron nem lehet értékesíteni. Kedvezményként a
bizottság részletfizetést javasol, mely szerint első részletként szerződéskötéskor
5.000 ezer Ft-ot kellene kifizetni, majd 2012. december 31-ig 1.236 ezer Ft-ot.
Ferencz Péter polgármester:
Ő tárgyalást folytatott a vevőkkel és elmondja, hogy ingatlan vásárlásra 5.500 ezer Ft
áll a rendelkezésükre, melyet ő támogatott, de hibázott abban, hogy nem nézte meg
a könyvszerinti értéket, mivel azon összeg alatt nem lehet önkormányzati tulajdonú
ingatlant értékesíteni, mert akkor hűtlen vagyonkezelővé válik az önkormányzat
polgármestere, illetve a képviselők. Természetesen egyet ért a 6.236 ezer Ft
könyvszerinti értéken történő ingatlan értékesítésével. A vevőknek segítséget
jelenthet az, hogy az összeget két részletben fizetheti ki. Ő támogatja az ingatlan
értékesítését, hiszen egy fiatal pár szeretné megvásárolni és segíteni kell a
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Bélapátfalván letelepülőket, hiszen már régóta egy ilyen lehetőségre vár az
önkormányzat
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan értékesítéséről a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
181/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a tulajdonát képező bélapátfalvi belterületi 987. hrsz–ú,
természetben Sport u. 2. sz. alatt található lakóház, udvar megnevezésű
ingatlant 6.236 e Ft-ért ½ - ½ tulajdoni arányban értékesíti Bársony Dániel és
Kerékgyártó Ágnes 3346 Bélapátfalva, Szabadság u. 46. sz. alatti lakosok
részére.
Vevők az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek 5000 e Ft-ot
megfizetni, míg a fennmaradó 1.236 e Ft vételárhátralékot 2012. december
31-éig kötelesek rendezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
VII. Napirend
Az Alkotmány és a Sport utca lakóinak kérelme
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Alkotmány és a Sport utca lakóinak
kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az Alkotmány utca és a Sport utca lakóinak kérelmét és
ismerteti a képviselő-testület tagjaival az előterjesztést, illetve az önkormányzathoz
eljuttatott levél tartalmát. A lakók aláírást gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy a
teherforgalmat nem-e lehetne másfelé terelni. A bizottság azt javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy mivel nem önkormányzati tulajdon a terület ezt a levelet az
önkormányzat továbbítsa a Bélkő Nonprofit Kft felé, hiszen ő a tulajdonos neki van
joga esetleges szakértő bevonásával vizsgálódni.
Vizy Pál képviselő:
A határozati javaslatban nem ez szerepel.
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem fogadta el a határozati javaslatot, hanem a
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének fenti elmondása szerint
javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak, tehát az érintett 4 ingatlant
szakértő bevonásával kell felmérni, hogy tapasztalható-e károsodás.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A lakók azt kérik, hogy az Ipari Parki fásított területen lévő lebetonozott utat az
önkormányzat építse újra, így a 2506-os útra közvetlen összeköttetés kiépítésével a
teherforgalom elkerülné a családi házakat. Ezt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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nem javasolja és szeretné, ha a Bélkő Nonprofit Kft. a lakosság problémáját szakértő
bevonásával megvizsgálná, majd a képviselő-testület ennek eredményében fog
további intézkedéseket tenni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Alkotmány és a Sport utca
lakóinak kérelméről a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság javaslata alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
182/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az
Alkotmány és a Sport utca lakóinak új út építésére vonatkozó kérelme
továbbításra kerüljön a BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft.
ügyvezetőjének, mivel a kérelem az 1017/24. hrsz-ú ingatlanra vonatkozik,
mely a BÉLKŐ Kft. tulajdona és az utcákban közvetlenül az út mellett
elhelyezkedő négy ház állapotát szakértővel vizsgáltassa meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
VIII. Napirend
Térfigyelő kamerák elhelyezése
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a térfigyelő kamerák elhelyezését és kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslat alapján.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
183/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja a térfigyelő kamerák megadott GPS koordináták szerinti
elhelyezését és működtetését.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
IX. Napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának
megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírását és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület tagjainak.
Kéri, hogy szavazzanak a pályázat kiírásáról a határozati javaslat alapján.

11

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
184/2011. (X.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat
„Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat” 2012. évi fordulójában való részvételi szándékát és úgy
határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve a 2012. évre kiírja a „Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot” – a mellékelt pályázati
kiírásoknak megfelelően -, melyet tanulmányi eredménytől függetlenül,
kizárólag szociális rászorultság alapján bírál el. A támogatás összegét 3.000
Ft/hó/hallgató összegben állapítja meg az önkormányzat.
(1. melléklet)

X. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Művelődési Ház és a régi kántor iskola közötti fűtéscsőről hiányzik a szigetelés.
Tudomása szerint 120-130 ezer Ft-ból meg lehetne oldani a problémát. Kérdezi,
hogy van-e rá pénzügyi forrás?
Ferencz Péter polgármester:
Úgy gondolja, hogy ez nem képviselő-testületi hatáskör, hanem a két intézménynek
kell megtalálni a pénzügyi forrást a probléma megoldására. Véleménye szerint ezt az
összeget ki lehet fizetni.
Csuhány Béla képviselő:
Korábban szó volt az esetleges kazáncseréről akár az egyik, akár a másik
intézményben, melyről a következő ülésre készülni fog egy előterjesztés és javasolja,
hogy addig egy ideiglenes megoldást kell találni a problémára nem pedig kidobni 130
ezer Ft-ot.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat rendelkezik lekötött 20 millió Ft fejlesztési pénzösszeggel, amiről
döntést kell hozni, hogy mire kívánja felhasználni, melyet 2011. december 31-ig el
kell költeni. Előterjesztés fog készülni az összeg felhasználásáról, melyhez kéri a
képviselők ötletét is. Az összegből kazáncserét, világításkorszerűsítést, nyílászáró
cserét, illetve tárgyi eszköz beszerzést lehet megvalósítani. Az összeg
felszabadításáról eddig azért nem intézkedett, hiszen az ÖNHIKI pályázat II.
ütemének elbírálása 2011. október 20-a után várható.
Csuhány Béla képviselő:
Az elmúlt ülésen szó volt a Bajcsy Zsilinszky utca szennyvíz ügyéről és akkor a
polgármester úr azt nyilatkozta, hogy ő kap egy írásbeli tájékoztatót várható
időpontról, de ez nem történt meg. Kérdezi, hogy a lakók miként intézkedjenek
tovább?
Ferencz Péter polgármester:
Az építésügyi osztály még nem készítette el a tájékoztatót.
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Kary József alpolgármester:
Kérdezi, hogy a varrodával kapcsolatban milyen információt lehet tudni, illetve melyik
épületben kerül kialakításra az üzem?
Ferencz Péter polgármester:
A legutolsó információ szerint 158 fő jelent meg a próbavarráson, akik közül 118 fő
megfelelt, így a létszám teljes mértékben rendelkezésre áll. A Kézmű Nonprofit Kft.
tulajdonosi gyűlése előtt áll a beruházási szándék és úgy gondolja, hogy támogatni
fogják, hiszen 20 millió Ft-ot a beruházás összegének jelentős részét a Bélkő
Nonprofit Kft. fogja biztosítani. A Kézmű Kft részéről a 80 db varrógép beszerzése
fog megvalósulni. Tudomása szerint a tulajdonosi gyűlés még nem ült össze, ami
várhatóan csak november elején fog megtörténni.
Csuhány Béla képviselő:
Az elmúlt ülésen szóba került a varroda helyszíneként a tűzoltóság épülete a volt
cementgyári ebédlő. Kérdezi, hogy a helyszínről van-e már döntés?
Ferencz Péter polgármester:
Nincs döntés a helyszínről, mert azóta a műszaki osztály képviselői nem voltak itt
helyszínt bevizsgálni. Eddig csak az irodaház alapszintjét vizsgálták, erről az
épületről kaptak alaprajzot, mert akkor még a tűzoltóság épülete foglalt volt.
Engedélyeztetésre és költségeltetésre az irodaház lett beadva első körben.
Természetesen a Bélkő Nonprofit Kft. már jelezte, hogy lenne egy másik helyszín is,
de ott még nem volt műszaki bejárás.
Kary József alpolgármester:
Kérdezi, hogy az önkormányzat tart-e idősek napját?
Ferencz Péter polgármester:
Tudomása szerint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság rendelkezik egy
tartalék összeggel a rendezvény megvalósítására, de még nem tárgyaltak erről.
Kary József alpolgármester:
Azt a hírt hallotta, hogy Horváth László kormánymegbízott úr azt a javaslatot tette,
hogy Bélapátfalva járási központ legyen. Úgy gondolja, hogy elképzeléseket kellene
tenni az ezzel kapcsolatos dolgozói létszám elhelyezésében.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy hivatalos információja nincs erről és ő is a kormánymegbízott
személyes értesítéséből tudja. Tudomása szerint nincs döntés erről, hanem a
kormánymegbízott úr megtette a fenti javaslatot a parlament felé és az erről szóló
hivatalos értesítést várja, hogy a járási központ létszámbővítéssel jár-e, hogyan kell a
létszámot elhelyezni.
Csűrös Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy az ifjúsági klub hogyan működik? Tudomása szerint volt egy fórum.
Ferencz Péter polgármester:
10-12 fő jelent meg a fórumon és ő ott elmondta, hogy együttműködési
megállapodásra, programra, illetve egy teremhasználati rendre lesz szükség. Barta
Péter képviselő a klub működésének önkormányzati felelőse, aki most nincs itt és
ezért javasolja, hogy később tárgyaljon erről a képviselő-testület.
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Csűrös Zoltán képviselő:
Korábbi ülésen szó volt a Szabadság úti és a József Attila úti lakótelep közötti
kazánház másik felének az értékesítéséről. Kérdezi, hogy milyen intézkedések
történtek ez ügyben?
Ferencz Péter polgármester:
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző tájékoztatása szerint a kérelem megérkezett a
polgármesteri hivatalba, de azért nem kerül a képviselő-testület elé, mert már akkor a
az ülésekre szóló előterjesztések kiküldése megtörtént. A 2011. november 7-i
testületi ülés napirendjei közt szerepelni fog.
Csűrös Zoltán képviselő:
Véleménye szerint és lakossági értesülésekből a településen elszaporodtak a kóbor
kutyák. Milyen intézkedések történnek ebben az esetben? Tudomása szerint
szigorítani fogják a kutyatartást és úgy gondolja, hogy akkor még jobban
elszaporodnak a kóbor kutyák.
Ferencz Péter polgármester:
A kormány az ebadó bevezetését tervezi. Az önkormányzatnak van megállapodása
gyepmesteri szolgáltatásra, amit alkalomszerűen, lakossági bejelentésre végeznek
el, és ha konkrét eset van, akkor azt jelezni kell.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági
ügyeket tárgyal.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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