Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.
Tel.: 36/ 554-300
___________________________________________________________________

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. március 5-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 5én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
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4. Egyéb ügyek, indítványok
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rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 5én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán
és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Ferencz Péter polgármester
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató a 2. napirendhez
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 2. és
a 3. napirendhez
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető a 2. napirendhez
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Ferencz Péter polgármester távolléte miatt az ülést Kary József alpolgármester
vezeti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7 /2011. (IV.
15.) önkormányzati rendelet 30 § (2) bekezdés szerint.
Kary József alpolgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 7
fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:
Napirend
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
3. A Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének megtárgyalása 2.
fordulóban
4. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kary József alpolgármester:
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót és elmondja, hogy az előző üléshez képest új
lejárat idejű határozatot nem tartalmaz.
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II. Napirend
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Kary József alpolgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Kary József alpolgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztés az önkormányzat közel 13 millió Ft költségvetés
módosításáról, illetve átvezetéséről szól, melynek része a könyvvizsgálói jelentés is.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta a 4/2012.(III.06.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt.
(1 melléklet)
III. Napirend
A Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének megtárgyalása 2.
fordulóban
Kary József alpolgármester:
A képviselő-testület korábbi döntése szerint a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi
munkaterve 2. fordulóban is kerüljön megtárgyalásra, mely kiegészítéseket
tartalmazzon a civil szervezetekkel történt egyeztetést követően. Kérdezi Nagy
Gyöngyvér igazgatót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A képviselő-testület döntésének megfelelően tárgyalt a civil szervezetek képviselőivel
és az általuk javasolt programok beillesztésre kerültek a munkatervbe, illetve
együttműködésüket, segítségüket ajánlották fel a rendezvények lebonyolításában. Az
önkormányzat többi intézményével közösen, együttműködve kívánják megvalósítani
a tervezett programokat.
Vizy Pál képviselő:
Február hónapra időszaki kiállítás van tervezve archív bélapátfalvai fotókból,
képeslapokból helyi gyűjtők gyűjteményéből és felajánlásokból és ugyanez a
program szerepel júniusban is. Kérdezi, hogy a kiállítás kétszer kerül
megrendezésre?
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Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Nem. A februárban szereplő programterv a meghirdetés, felhívás közzétételének
időpontja és a rendezvény lebonyolításra júniusban kerül sor.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint
programelemnek.

a

meghirdetés,

felhívás

közzététele

nem

tekinthető

Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Elmondja, hogy azért került be a februári programok közé a felhívás közzététele,
hogy a folyamatosság érzékelhető legyen.
Vizy Pál képviselő:
A munkaterv szerint a Valentin-napi szerelmes parti és stand up comedy tervezett
költsége 100 ezer Ft, a tervezett bevétel 50 ezer Ft. Kérdezi, hogy a kiadások, illetve
a bevételek hogyan alakultak?
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A stand up comedy megvalósult, a Valentin-napi szerelmes parti viszont érdeklődés
hiányában elmaradt, így kiadás nem terhelte az intézményt. A költség
átcsoportosításra fog kerülni más rendezvény kiadására.
Vizy Pál képviselő:
A stand up comedy megvalósításra került, így úgy gondolja, hogy kiadásnak és
bevételnek is lennie kellett. Mennyi volt a terembérleti díj?
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A rendezvény kiadásait a műsorszervező fedezte, így a bevétel sem került az
intézményhez. A terem díszítést vállalta a műsorszervező, így terembérleti díj nem
került kiszámlázásra.
Kary József alpolgármester:
Az előterjesztést lehet program-, illetve feladattervnek tekinteni. A környező városok
intézményeinek programtervei közül rendelkezésre áll a kazincbarcikai, ózdi és az
egri Kulturális Művészeti Központ 2012. évi kínálata, de a program még ezeket nem
tartalmazhatja, ugyanis későbbi időpontban került az igazgatóhoz, mint ahogy
elkészült a 2. fordulós munkaterv.
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Igen, később kapta meg a 3 város programtervét, de fel fogja használni, és ha van rá
lehetőség, akkor azokból a rendezvényekből bélapátfalvai program is lehetne. A
munkaterv első fordulójában tárgyalt költségekhez képest 5 millió Ft összegű
költségmegtakarítást kellett végrehajtani, mely érintette a rendezvényeket is, de a
programok számát nem. Véleménye szerint a terveket a jelenlegi
humánerőforrásokat figyelembe véve nehéz lesz megvalósítani, de dolgoznak azon,
hogy a meghatározott határidőket be lehessen tartani.
Kary József alpolgármester:
A 3 város programtervét áttekintve arra lehet számítani, hogy a Bélapátfalvai
rendezvények száma növekedni fog.
Csűrös Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy plakát készülni fog a 2012. évi programtervről?
5

Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Tudomása és a jegyző asszony tájékoztatása szerint turisztikai programkínálat fog
megjelenni a munkatervben szereplő rendezvényekről. Az éves rendezvényterv
felkerül a város, illetve az intézmény honlapjára, valamint az intézmény előterében
lévő információs táblára.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A falusi turizmussal kapcsolatban kellett adatot szolgáltatni, így egy turisztikai
kiadványban fog megjelenni a bélapátfalvai programterv.
Kary József alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy az információs adatbázis bekerül a Turisztikai Desztinációs
Menedzsment koordinációjában megvalósuló internetes felületre is. Jelenleg a
képviselő-testület intézményi munkaprogramról tárgyal, de elvárja, hogy működjön
közre az idegenforgalom szervezésében, előkészítésében.
Bajzát Zsolt képviselő:
Úgy gondolja, hogy a jövőben a programtervet sokkal hamarabb el kell elkészíteni,
hogy az utazás kiállításon konkrét program ajánlattal tudjon a település részt venni.
Véleménye szerint a szálláshelyeket csak úgy lehet értékesíteni, ha mellette
programkínálattal is rendelkezik a település.
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A program terv 2012. február 3-ára elkészült és az idei utazás kiállításra már
rendelkezésre állt és nem volt akadálya annak, hogy az intézmény ezt továbbítsa, de
az ő irányába megkeresés nem érkezett.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A programtervnek december közepére kellett volna elkészülnie. Elmondja, hogy a
turisztikai kiadványhoz szükséges programtervet még januárban kérte az intézmény
igazgatójától, de nem tudta azt a formát nyújtani, amilyen adatszolgáltatást vártak az
önkormányzattól. Úgy gondolja, hogy még így sem készült el megfelelően, ugyanis
minden programról 1-2 mondatos tartalmi leírást kellett volna készíteni.
Vizy Pál képviselő:
Kéri, hogy a jövőben a megfelelő időben készüljön el a település programterve.
Szeptemberben el kell kezdeni a tárgyalásokat, egyeztetéseket, hogy december
közepére elkészüljön és a környező településekre a programról készült plakátok
kihelyezésre kerüljenek, annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a
rendezvényeken. Az utazás kiállításon színes kiadvány keretében kell, hogy
megjelenjenek a Bélapátfalvai programok, melynek megvalósítását az
Idegenforgalmi Egyesület vállalja, ha megvan a megfelelő rendezvényterv.
Csuhány Béla képviselő:
Úgy gondolja, hogy szeptemberben úgy kell összeállítani a programokat, hogy azok
a költségvetés tárgyalásakor is megmaradjanak és időközben ne kelljen a
nyomtatásban megjelent rendezvényt pénzhiány miatt lemondani.
Korábbi
képviselő-testületi döntés szerint több sport program került be a munkatervbe.
Kérdezi, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2 alkalmazottja ezekben a
programokban milyen formában tud részt venni?
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Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A sportprogramokban való részvétel fizikai aktivitást is jelent az intézmény
alkalmazottjainak - akár munkaidő után, illetve hétvégén is - közösen együttműködve
a Sport Egyesülettel és az iskolával, mely elvárás volt a képviselő-testület részéről,
amit megpróbálnak teljesíteni.
Kary József alpolgármester:
Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár koordinálásában és előterjesztésében
1 fordulóban 2012. szeptember 10-ülésen tárgyalja meg a 2013. évi idegenforgalmi
és turisztikai rendezvénytervet. Az elkészítési határidő: 2012. augusztus 30.
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:
Véleménye szerint ezt a feladatot az Idegenforgalmi Egyesületnek és a többi civil
szervezetnek is meg lehetne határozni, és így egy közösen elkészített programterv
valósulhatna meg. Úgy gondolja, hogy a programterv több olyan feladatot tartalmaz,
ami nem a Művelődési Ház tevékenységi körébe tartozik, így nagy felelősség terheli
az intézményvezetőt. A rendezvények megvalósításában nagy szerepet kell, hogy
vállaljon a Sport Egyesület, illetve az Idegenforgalmi Egyesület tagjai, az igazgató
feladata csak a koordinálás legyen.
Kary József alpolgármester:
Jónak tartja az iskolaigazgató javaslatát, de a képviselő-testület az általa fenntartott
intézményekre hozhat döntéseket, az Egyesületek feladatait nem határozhatja meg.
Az intézmény koordinálási feladatot láthat el, azzal az elvárással, hogy
idegenforgalomhoz kapcsolódó esemény is kerüljön bele a programtervbe. A
képviselő-testület döntött a Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez való
csatlakozásról, így a „touch info”-t információkkal kell feltölteni úgy, hogy a nyitó
felületén Bélapátfalva jelenjen meg. A szöveg tartalmát tekintve ne legyen hosszú,
de a szakmai követelményeknek feleljen meg.
Csuhány Béla képviselő:
A sport és idegenforgalmi feladatokat a Művelődési Ház látja el, de a dolgozói
létszám csökken. Kérdezi, hogy nem kellene egy intézményt létrehozni erre a
feladatra? Véleménye szerint a Művelődési Ház feladatairól vitát kellene nyitni és
bővebben tárgyalni róla, hogy milyen szerepe van az intézménynek. El kell dönteni,
hogy az önkormányzat akarja-e, hogy a Művelődési Ház végezze az eredeti
feladatait, vagy egy Turisztikai és Sport Központot kíván-e létrehozni, ahol
szakemberek látnák el a feladatokat.
Bajzát Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat státuszt hozzon létre a feladatok koordinálására,
hogy azok megfelelően legyenek ellátva.
Vizy Pál képviselő:
A Művelődési Háznak a turisztikával kapcsolatban nem volt feladata. Az
intézményben olyan programok vannak, amik a településen élőknek szólnak, de
olyan rendezvényekre is szükség van, ami az idegenforgalom számára megfelelő.
Egyet ért Bajzát Zsolt képviselővel, miszerint javasolja a rendezvényszervező
alkalmazását és akkor nincs szükség a Művelődési Házra. A Téltemető Mulatság jó
rendezvény volt, de ebben az időpontban Noszvajon is ugyanez a program valósult
meg. Véleménye szerint olyan programot kell kitalálni, amilyen még máshol nem volt.
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Barta Péter képviselő:
Kary József alpolgármester úr szerint a rendezvények koordinációjáról van szó és
úgy gondolja, hogy a Művelődési Ház igazgatója elláthatná a rendezvényszervezői
feladatokat, aki koordinálná a programokat. Ő is részt vett a Téltemető Mulatságon,
mely számára is nagyon jó rendezvény volt, de sajnos a médiában Noszvaj jelent
meg. Véleménye szerint 2012. szeptember 10-i ülésen csak azok a programok
szerepeljenek a 2013. évi munkatervben, melyek garantált rendezvények és az
idegenforgalom számára is figyelemfelkeltő. Úgy gondolja, hogy mindegyik civil
szervezet együttműködésére számíthat az intézmény, illetve az önkormányzat.
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:
A civil szervezetekkel történt egyeztetés alkalmával elmondta, hogy mind az
intézményvezetőnek, mind pedig a képviselő-testületnek nagy a felelőssége. Ő is
szeretné, ha Bélapátfalvának is lenne egyedi rendezvénye, de ahhoz először a
lakosságot kell összefogni. A Téltemető Mulatságról közel 50 db kép készült, melyek
megtekinthetők a heol.hu weboldalon és továbbra is gondoskodik arról, hogy
Bélapátfalva szerepeljen a médiában.
Kary József alpolgármester:
Nem gondolja, hogy az intézmények számát növelni kellene és nincs lehetőség
létszám bővítésre sem. Véleménye szerint jó koordinációval, szakmai tudás
hasznosításával, ötletekkel lehet fejlődni. Nem minden az intézményvezető feladata,
aki a koordinációs szerepkört betölti, de felelős a rendezvényért a képviselő-testület
felhatalmazása alapján. Ő is egyet ért a saját Bélapátfalvára jellemző program
megvalósításával. Javasolja, hogy a programterv megtárgyalásának első időpontja
szeptember legyen, ugyanis ha jó az ötlet, akkor elő lehet teremteni a rendezvényre
szükséges forrást. Elmondja, hogy Eger Megyei Jogú város is önkormányzati
pénzösszegből több 10 millió Ft-ot fordít az idegenforgalmi és kulturális programokra.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár 2.
fordulóban megtárgyalt 2012. évi munkatervéről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
31/2012. (III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervét megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: folyamatos
2012. december 31.
Felelős: Nagy Gyöngyvér
igazgató
Kary József alpolgármester:
Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár koordinálásában 2012. szeptember
10-i testületi ülésre készüljön egy előterjesztés mely a 2013. évi idegenforgalmi
rendezvénynaptárt tartalmazza, külön a garantált programokat és a turisztikai célú
rendezvényeket a programok leírásával. Felelős az igazgató, határidő 2012.
augusztus 30.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
32/2012. (III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár a 2013. évi munkatervét a 2012.
szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre készítse elő:
- külön garantált programok és turisztikai célú rendezvények,
- tartalmilag indokolt leírással,
- kistérségi, környező településekkel,
- települési programszervezőkkel egyeztetve.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Nagy Gyöngyvér
igazgató
IV. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Vizy Pál képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2012. évi budapesti utazás kiállításon
közösen Szilvásváraddal Bélapátfalva is részt vett. A kiállításon az érdeklődés a
település iránt az előző évekhez megszokott volt. Részt vett a kiállítás sajtó
tájékoztatóján, azzal a céllal, hogy a megyében és az észak-magyarországi régióban
milyen beruházások folynak a turisztika területén. A környéken több beruházás is
folyik és a kapcsolatok nem megfelelő ápolásából látszik, hogy a Bükki Nemzeti Park
Felsőtárkánnyal és Szilvásváraddal több közös programot és beruházást valósít
meg. Salgótarján is több beruházási programot indít, hogy az ipari településen
turisztikai fejlesztések valósuljanak meg. Ehhez képest Bélapátfalva el van maradva
és sokkal több turisztikai fejlesztésekre lesz szükség. Véleménye szerint tovább
kellene javítani a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Parkkal, hogy fejleszteni lehessen az
idegenforgalmat. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a következő utazás kiállításon
vegyenek részt, szerezzenek tapasztalatokat és segítsenek abban, hogy a
programok, a fejlesztések megvalósuljanak.
Kary József alpolgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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