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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. április 30-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti
önkormányzati épület tanácskozó termében.
Napirend

1. 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának
jóváhagyásáról szóló rendelet
2. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
3. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
5. Előterjesztés 2013. évi belső ellenőrzésről
6. Előterjesztés Bognár Endre főépítész megbízási szerződésének
meghosszabbításáról
7. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződésről
8. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
52/2013.(IV.30.)
53/2013.(IV.30.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

2013. április 30.
2013. április 30.

54/2013.(IV.30.)

2013. évi belső ellenőrzés
Bognár Endre főépítész megbízási szerződésének meghosszabbítása

55/2013.(IV.30.)

A Bélkő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervéről szóló beszámoló

2013. május 31.

56/2013.(IV.30.)

A Bélkő Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

2013. május 31.

57/2013.(IV.30.)

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása

58/2013.(IV.30.)
59/2013.(IV.30.)
60/2013.(IV.30.)
61/2013.(IV.30.)
62/2013.(IV.30.)
63/2013.(IV.30.)

2013. május 15.
Csatlakozás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz rekultivációs munkálatok
lezárulta
Bélapátfalva, Felszabadulás utca elnevezésének módosítása
2013. május 15.
Bélapátfalva, Marx Károly utca elnevezése
2013. április 30.
Az Önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület közötti
2013. április 30.
Együttműködési Megállapodás elfogadása
Pályázat benyújtása Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra2013. május 2.
fejlesztésre, felújításra
A
Bélapátfalva
–
Bükkszentmárton –
Mónosbél Köznevelési
azonnal
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Rendelet száma
8/2013.(V.02.)
9/2013.(V.02.)

2013. április 30.

Rendelet tárgya
2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendelet
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Bélapátfalva, 2013. április 30.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva IV. Béla u. 36. sz. alatti
önkormányzati épület tanácskozó termében.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Barta
Péter testületi tagok
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt és Vizy Pál testületi tagok
Meghívottak: Dr Holló István könyvvizsgáló
Dr. Stumpf György háziorvos
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Kormos Rita jegyzőkönyvvezető

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
A 2. napirendi pont nem kerül megtárgyalásra, mivel a költségvetési koncepció
készítésének határideje október 31-re módosult, illetve a megkapott előterjesztések
szerint további napirendi pontok megtárgyalását javasolja.

Napirend
1. 2012.
évi
költségvetés
végrehajtásáról
és
pénzmaradványának
jóváhagyásáról szóló rendelet
2. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
4. Előterjesztés 2013. évi belső ellenőrzésről
5. Előterjesztés
Bognár
Endre
főépítész
megbízási
szerződésének
meghosszabbításáról
6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződésről
7. A Bélkő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervéről szóló beszámoló, és 2013. évi
üzleti terve
8. Hulladékszállítás közbeszereztetése
9. A PEVIK Kft. üzletrész-vásárlási ajánlata
10. Utcanevek változása
11. Együttműködési Megállapodás módosítása és sporttámogatási kérelem
12. A Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
13. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
szóló rendelet
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottságok elnökeit,
tájékoztassák a képviselőket.
Csuhány Béla bizottsági tag:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kiegészítésként
hangzott el, hogy a pénzmaradványból 1 millió Ft-ot a sport támogatására fordít az
önkormányzat. A bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet a
kiegészítéssel.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság kiegészítésével elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet.
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
kiegészítésével elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet.
Dr. Holló István könyvvizsgáló:
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
szóló rendelet a jogszabályoknak megfelel, ezért elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletről az
előterjesztés szerint, és azzal a módosítással, hogy a pénzmaradványból 1 millió Ft
támogatást biztosítanak a Bélapátfalvi Sport Közhasznú Egyesületnek.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló
8/2013.(V.02.) önkormányzati rendeletet a könyvvizsgálói jelentéssel (1. melléklet).
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II.Napirend
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A könyvvizsgálat nem
kötelező 2013. január 1-jétől. Döntenünk kell arról, hogy alkalmazunk-e továbbra is
könyvvizsgálót saját biztonság érdekében.
Az eredetileg megfogalmazott feladatok közül egy pont, a 2012. évi közoktatási
statisztikában szereplő adatok szabályszerűségi ellenőrzése maradt ki, ez kapacitás
hiánya miatt nem teljesült.
A bizottság javaslata, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a Bélkő Nonprofit Kft.
felé, hogy kezdje el a pályáztatást feladat-ellátásra már 2013-ban, illetve, mivel
ajánlatok nem lettek bekérve szerződés-megkötéseknél, 2013. szeptember 30-ig
ezeket pótolja, 2014-től pedig kössön határozott idejű szerződéseket, amelyeket
majd 3 évente felül kell vizsgálni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
kiegészítésekkel elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzéséről szóló beszámolót.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzéséről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság kiegészítéseivel.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
52/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a mellékelt 2012. évi belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési
jelentést és a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft-re vonatkozó
javaslatokat. (2. melléklet)
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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III.Napirend
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet,
és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását.
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítását.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
9/2013.(V.02.) önkormányzati rendeletet a 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról (3. melléklet).
IV.Napirend
Előterjesztés 2013. évi belső ellenőrzésről
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Eddig a belső ellenőrzés
kistérségi erőforrásokból volt megoldva, 2013. január 1-től ez már nincs érvényben,
így ezután Dr. Holló István könyvvizsgálót kérnénk fel belső ellenőrzésre. A Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi belső ellenőrzést az
előterjesztés szerint.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2013. évi belső ellenőrzésről az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
53/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2013. március 1jétől a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és az Eger-Audit
Könyvszakértői és Adótanácsadó Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u.
2., képviseli: Dr. Holló István könyvvizsgáló) szerződést kössön a belső
ellenőri és tanácsadói feladatok ellátására, melynek díja 50 ezer Ft/hó +
áfa.
A belső ellenőri feladatok költségéhez lakosságszám alapján
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 8%-kal, Mónosbél Községi
Önkormányzat 11%-kal járul hozzá.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
V.Napirend
Bognár
Előterjesztés
meghosszabbításáról

Endre

főépítész

megbízási

szerződésének

Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Bognár Endre főépítész
úr szerződése 2013. március 31-én lejárt, de már korábban is volt arról szó, hogy
továbbra is igénybe vennénk a szolgáltatásait, így szerződése meghosszabbításra
kerül szeptember 30-ig. A bizottság kiegészítő javasolja Bognár Endre főépítész úr
eseti megbízását megtartani a szerződés lejárta után is, ezzel kapcsolatban őt
megkeresni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kiegészítéssel elfogadásra
javasolja Bognár Endre főépítész megbízási szerződésének meghosszabbítását.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Bognár Endre főépítész megbízási
szerződésének meghosszabbításáról a z előterjesztés szerint a kiegészítéssel.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
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54/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
134/2012.(X.29.) sz. határozattal módosított 180/2011.(X.13.) sz.
határozatával a Tér Építész Stúdió Bt-vel (székhely: Budapest, Városház u.
16. III. em. 5. a., képviseli: Bognár Endre okleveles építészmérnök)
főépítészi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést 2013. április 1.
napjától – szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. Szeptember 30. után
eseti jellegű megbízást kaphat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítására.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
VI.Napirend
A Bélkő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervéről szóló beszámoló, és 2013. évi
üzleti terve
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Bélkő
Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervéről szóló beszámolót.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti
tervéről szóló beszámolóról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
55/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2012. éves
beszámolóját a közhasznúsági és az üzleti jelentéssel.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti
tervét. Az önkormányzatok részére nyújtandó 49 millió Ft-os támogatást a bizottság
sokallja, helyette 28 millió Ft-ot javasol, ennyi a munkahely-teremtési támogatás.
2008-ig visszamenőleg belső ellenőrzést kérnénk arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzatok a kapott támogatásokat megfelelően használták-e fel.
Tavaly a sóstói nyaralás 4200 Ft-ba került személyenként egy éjszakára a Kistérség
lakóinak, egyéb települések lakóinak pedig 6000 Ft-ba, az évet minimális
veszteséggel zárták. A bizottság javasolja, hogy a 8000 Ft-ra emelkedjen idén , a
Kistérségnek pedig 5000 Ft-ra legyen megemelve az ár, így vélhetően veszteség
nélkül tudják majd zárni az évet.
Az épület karbantartására 1 millió Ft van tervezve. A tavalyi évről megmaradt 800
ezer Ft, amit át lehetne csoportosítani beruházási keretre, melyből a gyerekeknek
újabb eszközöket szereznének be és a szobák berendezésében is cserélni lehetne
néhány eszközt. A bizottság a Bélkő Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a
módosításokkal elfogadásra javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Olyan információt kapott, hogy lehetőség nyílik extra turisztikai támogatások
lehívására, pályázatokhoz, helyi TDM-hez. Azt javasolja, hogy az önkormányzati
támogatásoknál még 10 millió Ft legyen turisztikai célú fejlesztésekre.
Csuhány Béla képviselő:
Korábban a Bélkő KHT-ban 3 hónapig volt alkalmazva egy személy, tervben van-e,
hogy szakembert fognak alkalmazni?
Döntés született arról, hogy külön ülésen lesz megvitatva a Bélkő Nonprofit Kft.
jövője. Mi lesz ennek a várható időpontja?
Ferencz Péter polgármester:
Tavaly volt 3 hónapig foglalkoztatva egy személy a Bélkő Nonprofit Kft-ben, azóta ez
ügyben nem volt előrelépés.
Az ülés időpontja még nincs kitűzve, szeptember 30-ig kellene javaslatot tenni a
Bélkő Nonprofit Kft. jövőjével kapcsolatban.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti
tervéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint, kiegészítve az
önkormányzatok turisztikai célú fejlesztésekre 10 millió Ft támogatással.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
56/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. évi
üzleti tervét a javasolt kiegészítésekkel:
- 2008. évtől az önkormányzati önerő felhasználásának belső ellenőrzése
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-

önkormányzati támogatás összege 28 millió Ft + 10 millió Ft turisztikai
célú fejlesztésekre támogatás
Sóstói üdülő díjai:
kistérségieknek: 5000 Ft/fő/éj
idegeneknek: 8000 Ft/fő/éj
Sóstói beruházási összegre + 1 millió Ft, a tavalyi maradvány 800 ezer
Ft felhasználásával.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

VIII.Napirend
Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződésről
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta e napirendet. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket.
Csuhány Béla bizottsági tag:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet.
Dr. Stumpf György kérése a heti 20 órás munkaidő 16 órára csökkentése, amelyet
azzal indokolt meg, hogy jelenleg is már csak heti 16 órában dolgozik Bélapátfalván.
A törvény legalább heti 15 óra rendelési időt ír elő, és kártalanítást kell fizetni, ha
körzethatár-módosítás miatt a háziorvosnak bevételkiesés, vagy a praxis további
működtetésében nehézség keletkezik.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja a háziorvosi
feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat álláspontjaival az előterjesztés szerint.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a háziorvosi
feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat álláspontjaival az előterjesztés szerint.
Ferencz Péter polgármester:
Azért döntöttek így a bizottságok, mert most, hogy az orvosi ügyelet megszűnt és sok
a panasz, nem lenne szerencsés csökkentenünk a rendelési időt, bár a szerződés
ellenére jelenleg is csökkentett munkaidőben dolgozik a doktor úr.
Dr. Stumpf György háziorvos:
Nem csökkentett munkaidőben dolgozik, az ÁNTSZ a minimumot várja el, ez pedig
több annál. Amióta Bélapátfalván dolgozik, rendelési időt nem változtatott. Szerette
volna hivatalos formába önteni, úgy, ahogy 6 éve is működik.
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Ferencz Péter polgármester:
Azt akarja elkerülni, ami az ügyelet megszüntetésekor is történt, hogy a lakosok úgy
gondolták, az önkormányzat szüntette azt meg, pedig az orvosok akartak menni.
Dr. Stumpf György háziorvos:
A módosítási kérvény a rendelési időről az ÁNTSZ felé menne el. Valójában ő még
heti 2x2 órát rendel az Idősek és Fogyatékosok Otthonában.
Ferencz Péter polgármester:
Ez a kérvényből nem derült ki, így érthető és megvan a heti 20 óra rendelési idő,
mert az is Bélapátfalva körzetéhez tartozik. Kell-e ezt külön nevesíteni, mint 16 óra +
2x2 óra?
Dr. Stumpf György háziorvos:
Az a rendelő nem az OEP-szerződés szerinti, így nem kell nevesíteni. Az Otthon
vezetőjével állapodott meg így azért, hogy ne a fogyatékos és mozgáskorlátozott
betegek menjenek az orvosi rendelőbe.
Nem gondolja, hogy lehet ezt külön nevesíteni, mert annak a rendelőnek nincs erre
ÁNTSZ engedélye.
Kary József alpolgármester:
A szóbeli megállapodás viszont nem egyezik meg a szerződéssel. A kezdeményezés
nem fedi a valóságot, mert a rendelést főszabály szerint saját rendelőben kell
végezni. Ha probléma van, így senkit nem lehet számon kérni.
Csűrös Zoltán képviselő:
Fel lehet-e azt tüntetni, hogy rendelési időben reggel 8 órától fél 9-ig bejelentkezés
alapján lehessen betegeket fogadni?
Ferencz Péter polgármester:
Nem megoldható, mert ez az idő nem előjegyeztetett betegeké, hanem a doktor úr
helyszínre megy.
Csuhány Béla képviselő:
Köztes megoldásként 18 óra rendelési időt javasol.
Ferencz Péter polgármester:
A kártalanítással kapcsolatban véleménye az, hogy ha az önkormányzat által történik
körzethatár-módosítás, akkor nem a teljes körzet 12 havi kártalanítását kell fizetni,
hanem a körzethatár-módosítás által kiesett betegre jutó egy éves finanszírozást. Ezt
a szerződésben is fel kell tüntetni.
Dr. Stumpf György háziorvos:
Azért volt ez így a tervezetben, mert nem biztos, hogy ilyen esetben a körzet
maradék része gazdaságosan üzemeltethető.
Ferencz Péter polgármester:
A praxisjog folytatásával kapcsolatban mit ért az alatt a doktor úr, hogy amennyiben
nem az a személy kapja meg a praxisjogot, akit az orvos javasol, akkor 12 havi
kártérítést kell fizetni az orvosnak?
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Dr. Stumpf György háziorvos:
A praxisjoggal együtt jár a területi ellátási kötelezettség. Ha valamilyen oknál fogva
az orvos nem tud dolgozni 6 hónapig, addig az önkormányzat működteti, utána
tartósan betöltetlen lesz. Ebben az esetben, ha a hozzátartozók olyan orvost
ajánlanak, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, ne mondhassa az önkormányzat
kártérítés nélkül, hogy nem őt választják.
Ferencz Péter polgármester:
Úgy gondolja, hogy mivel az önkormányzat ingyen adta a doktor úrnak a praxisjogot,
akkor az önkormányzat is kapja meg azt a privilégiumot, hogy a következő orvosnak
szintén ilyen kedvezménnyel tudják adni a praxisjogot.
Ezt a pontot nem javasolja beletenni a szerződésbe.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a háziorvosi feladat-ellátási szerződés
módosítási javaslatairól.
1. javaslat: A heti rendelési idő 18 órában legyen meghatározva.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
2. javaslat: A körzetmódosítás miatt bekövetkezett csökkenés esetén a
kártalanítás mértékét a felek a körzetből kikerült népesség arányában
állapítják meg a praxis éves finanszírozására vetítve.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
3. javaslat: A háziorvos által javasolt kártérítésre vonatkozó szabály elutasítása.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
57/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat és a STUMPF-MED
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 3324
Felsőtárkány, Völgy u. 8., képviseli: Dr. Stumpf György) közötti feladatellátási szerződést háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő
ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
szerződés megkötésére. (4. melléklet)
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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VIII.Napirend
Hulladékszállítás közbeszereztetése
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta e napirendet. Kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet.
2014-től csak többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit cég szállíthat hulladékot. A
bizottság azt javasolja, hogy ne kezdjük el a közbeszereztetést, hanem meg kell
hosszabbítani a szerződést december 31-ig a jelenlegi PEVIK Kft. hulladékszállítási
szolgáltatóval, ha törvényességi szempontból ez megfelel, illetve a közbeszerzési
eljárás az év II. felében kerüljön lebonyolításra. Ezekről a májusi ülésen legyen
döntés.

IX.Napirend
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. tulajdonrész vásárlása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta e napirendet. Kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. üzletrész
vásárlásáról a májusi képviselő-testületi ülésen döntsenek.
Ferencz Péter polgármester:
Jelenleg folynak a hulladéktárolók rekultivációs munkái, dönteni kell arról, hogy ezen
munkálatok befejezése után csatlakozunk-e a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:

58/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
szándékában áll a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
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Társuláshoz csatlakozni – a törvényi feltételek fennállta mellett –
hulladéktárolóink jelenleg folyó rekultivációs munkáinak lezárulta után.
Határidő: rekultivációs munkálatok
lezárulta
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

X.Napirend
Utcanevek változtatása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket.
Csuhány Béla bizottsági tag:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet.
Szerdán reggel utcagyűlésre került sor a Felszabadulás utcában, ahol a lakosok a
következő javaslatokat tették az utca elnevezésére:
- Orgona utca,
- Akácfa utca,
- A Felszabadulás utca felső része a Mártírok utcához tartozzon.
Mivel a Felszabadulás utca mindkét része ugyanazon helyrajzi számon szerepel, a
felső rész megosztását tervezővel, földmérővel meg kell vizsgáltatni.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja a Felszabadulás
utca elnevezésének módosítását a kiegészítéssel.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a
Felszabadulás utca elnevezésének módosítását a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság kiegészítésével.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Felszabadulás utca elnevezésének
módosításáról előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
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59/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 45/2013.(IV.11.)
számú határozatát úgy módosítja, hogy a Felszabadulás utca elnevezés
helyett a Képviselő-testület által javasolt új nevek:
1. Orgona utca
2. Akácfa utca
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Tegnap érkezett egy aláírásgyűjtő ív a Marx Károly utca lakóitól is, azzal a kéréssel,
hogy az utca neve továbbra is Marx Károly maradjon. A legutóbbi ülésen annak
tudatában voltunk, hogy törvény szerint ez nem használható. Átadja a szót Fehér
Lászlóné címzetes főjegyzőnek.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása az, hogy a Marx Károly elnevezés
használható, de aggályos.
Csuhány Béla képviselő:
Javasolja, hogy a Marx Károly elnevezés is kerüljön fel a listára.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Marx Károly utca elnevezésének
módosításáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
60/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 45/2013.(IV.11.)
sz. képviselő-testületi határozatának a Marx Károly utcára vonatkozó részét
az alábbiak szerint kiegészíti:
„Marx Károly utca elnevezés helyett – új név: Marx Károly utca
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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XI.Napirend
Együttműködési Megállapodás módosítása és sporttámogatási kérelem
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta a napirendet, és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket.
Csuhány Béla bizottsági tag:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet.
Módosult az Önkormányzat és a Sport Közhasznú Egyesület Együttműködési
Megállapodása, ami azt jelenti, hogy azokat a sporttal kapcsolatos feladatokat,
amelyeket Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet végzett, megszűnése után az
Önkormányzat veszi át.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja az Együttműködési
Megállapodás módosítását.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az
Együttműködési Megállapodás módosítását.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Önkormányzat és a Sport
Közhasznú Egyesület közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
61/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta és
elfogadja a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Bélapátfalvai Sport KHE
közötti együttműködési megállapodását.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Csuhány Béla bizottsági tag:
Korábbi ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy az „Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázatba kerüljön
bele a tekecsarnok fűtéskorszerűsítése is, de mivel a két ingatlan két különböző
helyrajzi számon van, ez nem kivitelezhető.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja a pályázat
benyújtását.
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a pályázat
benyújtását.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázat benyújtásáról az előterjesztés
szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
62/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételének részletes szabályiról szóló 8/2013.(III.29.)
BM rendelete (továbbiakban BM rendelet) alapján pályázatot nyújt be
„Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”
elnevezésű pályázatra, melynek
- összköltsége:
12.087.821 Ft
ebből:
- igényelt támogatás: 9.670.257 Ft
- saját forrás:
2.417.565 Ft.
A 2.417.565 Ft saját forrás Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére kerül biztosításra.
-

-

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által
finanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült,
a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósulásától számított 5 évig
az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztet.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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XII.Napirend
A Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse a napirendet.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A Társulási Tanácsot január 1-től Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél
önkormányzatok polgármesterei alkották. A jelenlegi javaslat az, hogy a Társulási
Tanácsot a 3 önkormányzat képviselő-testülete alkossa együttesen.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalva-BükkszentmártonMónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
63/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban:
Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását:
1. A Megállapodás 6. pont A Társulás döntéshozó szerve cím és az azt
követő bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás döntéshozó szerve:
A Társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács
tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületének tagjai.”
2. A Megállapodás 6. pont „A Társulási tanács döntéshozatala” alcím első
bekezdésének 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a
szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.”
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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XIII.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék meg egyéb észrevételeiket.
Csűrös Zoltán képviselő:
Azokat a kerítéselemeket fel lehet-e használni a Polgármesteri Hivatal és a
Gyógyszertár között, amelyeket elbontottak a GAMESZ-nál?
Indokolt volt-e, hogy a mészüzem portáján és a garázsban intenzíven ment a fűtés
április közepéig? Takarékosság szempontjából lehet-e majd erre jobban figyelni, ha
beindul a fűtési szezon? Ezen a területen látta, hogy személyautókat mosnak a
csapról.
Azt hallotta, hogy a Kalcit Motelnak problémái vannak az áramellátással, a
Tűzoltóság segít ebben.
Ferencz Péter polgármester:
A kerítéselemek nagy része elhasználódott, nem lehet újra felhasználni.
A műszaki előadó folyamatosan figyelte a fűtést, mindig kikapcsolta, ennek ellenére
esténként újra ment a fűtés. Le fogja záratni a kazánházat, illetve zárcserére is
szükség lesz.
Meg fogja kérni a tűzoltókat, hogy jobban figyeljenek oda, és ne engedjék meg a
kocsi mosást.
Információ szerint szolgáltató-váltás történt, de volt adminisztrációs hiba is. A tűzoltó
garázsból kaptak ellátást, ők számlázzák.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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