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2013. május 23-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti
önkormányzati épület tanácskozó termében.
Napirend

1.
2.
3.
4.
5.

Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár működési költségeiről
Előterjesztés az önkormányzat kintlévőségi állományáról
Tájékoztatás intézményátszervezési tervezetről
Az általános iskola 8. osztályos ballagási ajándéka
Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
64/2013.(V.23.)
65/2013.(V.23.)
66/2013.(V.23.)
67/2013.(V.23.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egerbocsi
2013. május 31.
Tagiskolájának átszervezési tervezete
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintő pedagógiai
2013. május 31.
szakszolgálati átszervezési tervezete
Az önkormányzat kintlévőségi állománya
2013. november 30.
2014. április 30.
Az általános iskola 8. osztályos ballagási ajándéka
2013. június 15.

Bélapátfalva, 2013. május 23.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23án 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, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös
Zoltán és Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt testületi tag
Meghívottak: Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola igazgató
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 napirendi pontok sorrendjében változást javasol:

Napirend
1.
2.
3.
4.
5.

Tájékoztatás intézményátszervezési tervezetről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár működési költségeiről
Előterjesztés az önkormányzati kintlévőségi állományáról
Az általános iskola 8. osztályos ballagási ajándéka
Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
Tájékoztatás intézményátszervezési tervezetről
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta e napirendet, kéri a Csuhány
Béla bizottsági tagot, ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla bizottsági tag:
A tájékoztatásban két pontból álló intézményátszervezési tervezetről van szó,
amelyek a Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintik.
1. pont: A Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érintő pedagógiai
szakszolgálati átszervezési tervezet, mely azt jelenti, hogy a pedagógiai
szakszolgálatnak helyet kellene biztosítani az általános iskola épületében.
2. pont: A Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egerbocsi
Tagiskolájának átszervezési tervezete, mely a tagiskola leválasztását jelenti a
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskoláról.
Utóbbi pontot az iskola támogatja, és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elfogadásra javasolja, az első pontot viszont több okból nem tartják jónak, a bizottság
javaslata, hogy az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat, egyeztetéseket a
szakszolgálat helyben történő kialakítása érdekében a szükséges helyiségek
biztosítására, akár iskolán belül, akár iskolán kívül, a bélapátfalvai tantestület
véleménye kikérésével.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Egerbocsi Tagiskolájának átszervezési tervezetéről az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
64/2013.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egerbocsi Tagiskolájának átszervezési
tervezetét megismerte, annak tartalmát tudomásul vette.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolát érintő pedagógiai szakszolgálati átszervezési tervezetről az
előterjesztés szerint és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata szerint.
Barta Péter képviselő megérkezett, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van, a döntéshozatalban részt vevők száma 6, a testület határozatképes.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
65/2013.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai szakszolgálati átszervezési
tervezetét megtárgyalta és tudomásul vette. A Képviselő-testület felkéri
Ferencz Péter polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat, egyeztetéseket a
szakszolgálat helyben történő kialakítása érdekében, a szükséges
helyiségek biztosításával – akár iskolán belül, akár iskolán kívül – a
bélapátfalvai tantestület véleményének kikérésével.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
II.Napirend
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár működési költségeiről
Ferencz Péter polgármester:
Korábbi ülésen volt már szó a Művelődési Ház és Könyvtár működési költségeiről,
arról született döntés, hogy későbbi képviselő-testületi ülésen önálló napirendként
kerül megtárgyalásra. Az elmúlt években olyan magasak voltak a Művelődési Ház és
Könyvtár működési költségei, hogy szükséges valamilyen szintű racionalizálás, illetve
további tevékenységének, feladatköreinek meghatározása is indokolt.
A közüzemi díjak közül 25 %-ban a gázköltségek emelik meg a kifizetett ráfordítások
költségét. Ezen annyit sikerült változtatni, hogy az előző pályázat kapcsán az alsó
iskolában már beszerelésre került a fa- és apríték tüzelésű kazán. A
gépésztervezővel való egyeztetés után olyan módosítás készült, hogy ez a fűtési kör
ellátja az alsó iskolát és a könyvtárat, arra viszont nem elég a teljesítménye, hogy az
egész Művelődési Házat képes legyen fűteni. A gépésztervező javaslata az volt,
hogy a Művelődési Ház fűtéséhez le kellene cserélni a régi kazánt egy kondenzációs
kazánra, amely bizonyos hőfok alatt rá tud segíteni a többi terem fűtésére.
Arról is tárgyalni kell, hogy mi a Művelődési Ház és Könyvtár konkrét feladata, és mi
legyen a működési célja. Kérdés, hogy a programok előkészítéséhez, szervezéséhez
és lebonyolításához elegendő-e a jelenlegi alkalmazotti létszám, vagy tevékenységi
kör alapján nevezhető-e Művelődési Ház, Könyvtár és Rendezvényközpontnak?
Jelenleg nincs könyvtáros, de ezen változtatni kell, mert ez nem felel meg a könyvtári
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normának. Dönteni kell arról, hogy vagy könyvtárost kell alkalmazni, vagy
munkaköröket kell csoportosítani, amelyeket majd a jelenlegi alkalmazottak látnak el.
Kary József alpolgármester:
A Művelődési Ház és Könyvtár működteti a nem a telephelyén lévő ingatlanban
megjelenített közösségi kiállítóhelyet, ahol idegen anyag is van, melynek a
vagyonvédelméről is kell gondoskodni, másrészt ott tartalmi tevékenységet is végez
az intézmény, mert időszakosan kiállításokat és egyéb foglalkozásokat is tart.
Nem javasolja, hogy az elnevezés megváltozzon, mert egy névben nem sorolható fel
az összes funkció.
Ne legyen az az eredmény, hogy a feladatra fordítandó összeg csökkenjen le, meg
kell keresni a fedezetet a programokra, tartalmi tevékenységekre.
Csuhány Béla képviselő:
Hiányolja, hogy e napirend bizottsági ülésen nem került megtárgyalásra. Azt
gondolta, hogy komplexebb előterjesztést kap, nemcsak a költségekről lesz szó.
Szerette volna, ha az intézményben dolgozók és az igazgató asszony véleményét is
hallja a témáról.
Ferencz Péter polgármester:
Azért nem került megtárgyalásra bizottsági ülésen, mert egy korábbi képviselőtestületi ülésen arról döntöttek, hogy egy későbbi alkalommal önálló napirendként
tárgyalják meg. Tények szerepelnek az előterjesztésben, ezekből kell kiindulni.
El kell dönteni, hogy megéri-e 14 millió Ft-on működtetni a Művelődési Ház és
Könyvtárat, tehető-e olcsóbbá, vagy még drágább legyen, bővítsék és egyéb
rendezvényszervező-feladatkört is csoportosítsanak. Megoldás lehet az is, hogy a
könyvtárban nem lesz állandó, hanem csak időszakos nyitva tartás.
Vizy Pál képviselő:
Azt kell megvizsgálni, hogy az elképzelések közül melyik milyen költséggel működne.
Az Idegenforgalmi Egyesület próbálja végezni a településmarketinget. Bélapátfalva
turisztikailag nem ismert nevére kell felhívni a figyelmet, ehhez szükséges
idegenforgalmi szakember alkalmazása, aki folyamatosan tud ezzel foglalkozni.
Javasolja, hogy az elszármazottak napját érdemes lenne megszervezni, illetve
szükség lenne arra is, hogy Bélapátfalvának legyen médiakapcsolata.
Kary József alpolgármester:
A könyvtári feladat adott, ezen nem kellene változtatni. A művelődési ház feladata a
jelenlegi szaktörvényben meghatározott feladat. Tényleges tartalmát az
önkormányzat mint fenntartó határozza meg, hogy mit vár el ebben a körben, Az
ilyen intézmény két fajta tevékenységet végez: szervez, illetve küldetése, hogy helyi
társadalmat fejleszt és feladatokat koordinál. Humánszolgáltató, ezért fogyasztja a
költségvetést. Az arányos szakszemélyzetet az önkormányzatnak mint fenntartónak
kell biztosítani. A fizetőképes kereslet nem lesz akkora Bélapátfalván, hogy a
rendezvények és szolgáltatások költségeit a lakossággal meg lehessen fizettetni.
Ferencz Péter polgármester:
Elfogadták a Művelődési Ház és Könyvtárról szóló 2012. évi beszámolót, amelyből
kiderül, hogy mennyi program volt, mennyi volt a ráfordított óra, illetve mennyi volt az
elszámolt összes óra a Művelődési Ház és Könyvtárra, ebből ki fog derülni, mennyire
hatékony az intézmény.
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Kary József alpolgármester:
Fenntartói oldalról javasolja, hogy az intézmény garantált működése érdekében
célszerűbb lenne, ha a képviselő-testület kiválasztana 2014-re 3-5 olyan programot,
amelyekre saját pénzügyi kötelezettség-vállalását megtenné még ebben az évben,
ez azt jelentené, hogy az önkormányzat mint fenntartó megteszi azt a
kötelezettségét, hogy fedezetet biztosít.
Csuhány Béla képviselő:
Meg kell vizsgálni, hogy ezek a programok idegenforgalmi szempontból eladhatóak-e
vagy nem, vagy csak helyi jelentőségűek, így tisztázódik, hogy szükség van-e
szakemberre.
Kary József alpolgármester:
A települést kell eladni, egyelőre megelégedne a belföldi turizmussal. Legyenek
vendégéjszakákat is növelő szolgáltatások, de ne a település lakóinak ellenére.
A Művelődési Ház és Könyvtár tevékenysége ne álljon meg az épület falain belül, a
település egészében kell gondolkodni. Fontosnak tartja a település virtuális világban
való jelenlétét is.
Ferencz Péter polgármester:
El kell dönteni, hogy hatékony-e így az intézmény, illetve szükség van-e
szakemberre, vagy munkaerőt kell-e átcsoportosítani és feladatköröket szétosztani,
és így a jelenlegi alkalmazotti létszám látja majd el a feladatokat.
Javasolja, hogy erre a témára későbbi képviselő-testületi ülésen térjenek vissza, mert
ebben most nem tudnak állást foglalni. Kerüljön újratárgyalásra részletesebb
előterjesztéssel, melynek határideje július 31. legyen.
Vizy Pál képviselő elhagyta a tárgyalótermet, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5
fő jelen van, a döntéshozatalban részt vevők száma 5, a testület határozatképes.
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A továbbiakban a képviselő-testületi ülés nyilvános.

IV.Napirend
Az általános iskola 8. osztályos ballagási ajándéka
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta e napirendet, kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék az üléseken
elhangzottakat.
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az általános iskola 8. osztályos tanulói
bankkártyát kapjanak ballagásra az önkormányzattól.
A bizottság kiegészítése, hogy erre a későbbiekben is figyelmet kell fordítani, illetve a
szeptemberi iskolakezdés helyett már a ballagás napján legyen rajta a
bankkártyákon az 5000 Ft, ne üres bankkártya legyen az ajándék a ballagóknak.
A Szociális, oktatási és Kulturális Bizottság a határidő módosítással elfogadásra
javasolja a ballagási ajándékot az általános iskola 8. osztályos tanulói részére.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
kiegészítésével, és azzal a plusz kiegészítéssel, hogy hagyományteremtő céllal
tegyék ezt, elfogadásra javasolja a ballagási ajándékot az általános iskola 8.
osztályos tanulói részére.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az általános iskola ballagási
ajándékáról a bizottságok kiegészítésével.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot fogadta el:
67/2013.(V.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
2012/2013. tanítási évben Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 8. osztályából ballagó 30 tanuló részére az OTP Bank
Nyrt. által kiadott „Ballagó kártyát” (Junior számla és hozzá tartózó
bankkártya) 1307 Ft/db összegben biztosít, melyre 2013. június 15-ig
kártyaként 5000 Ft-ot átutal, ennek összköltsége 190 ezer Ft.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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V.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Csuhány Béla képviselő:
Tavaly a Bartók Béla úton tisztították az árkot, egy bizonyos részen viszont be van
temetve, valószínűleg egy korábbi áruszállítás miatt temették be. Javasolja ezen a
részen az árok kitakarítását.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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