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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. május 27-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 27én 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti
önkormányzati épület tanácskozó termében.
Napirend

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
2. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 212. évi ellátásáról
4. Előterjesztés a bélapátfalvai köztemető működtetéséről
5. Előterjesztés a hétvégi orvosi ügyelet költségeiről
6. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
8. Előterjesztés az autóbuszok igénybevételének költségtérítéséről
9. Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
10. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
módosítása
11. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
68/2013.(V.27.)

Határozat tárgya
A bélapátfalvai köztemető működtetése

72/2013.(V.27.)

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadása
A gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
A szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámoló
elfogadása
A hétvégi orvosi ügyelet költségei

73/2013.(V.27.)

Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve

74/2013.(V.27.)

Üzletrész vásárlása a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-ben

69/2013.(V.27.)
70/2013.(V.27.)
71/2013.(V.27.)

75/2013.(V.27.)
76/2013.(V.27.)
77/2013.(V.27.)

Határozat határideje
2013. szeptember 30.
2013. május 31.
2013. május 31.
2013. május 31.
2013. július 31.
2013. május 31.

2013. június 30.
Az Önkormányzat és a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. közötti
2013. június 30.
szerződés meghosszabbítása
A Ford gyártmányú mikrobusz igénybevételének költségtérítése
2013. június 01.
Az IVECO gyártmányú autóbusz igénybevételének költségtérítése
2013. június 01.

82/2013.(V.27.)

Az Önkormányzat és a DENT-ORAL Fogászati Szájsebészeti és
Fogszabályozási Bt. között kötött szerződés módosítása
Az Önkormányzat és az S & S Agria Dentál Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.
között kötött szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt.
között kötött szerződés módosítása
A Felszabadulás utca elnevezésének módosítása

83/2013.(V.27.)

A Rózsa Ferenc utca elnevezésének módosítása

2013. augusztus 31.

84/2013.(V.27.)

A Marx Károly utca elnevezése

2013. augusztus 31.

78/2013.(V.27.)
79/2013.(V.27.)
80/2013.(V.27.)
81/2013.(V.27.)
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2013. május 31.
2013. május 31.
2013. május 31.
2013. május 31.
2013. augusztus 31.

85/2013.(V.27.)

Pályázat benyújtása tájház kialakítására

2013. augusztus 31.

86/2013.(V.27.)

Pályázat benyújtása az Apátság és környezete felújítására

2013. augusztus 31.

87/2013.(V.27.)

Pályázat benyújtása Bélapátfalva 791 hrsz park kialakítására

2013. augusztus 31.

88/2013.(V.27.)

Pályázat benyújtása a bélapátfalvai tó területének fejlesztésére

2013. augusztus 31.

89/2013.(V.27.)

Települési értéktár létrehozása

2013. június 26.

Bélapátfalva, 2013. május 27.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

3

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 27én 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, Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány
Béla, Csűrös Zoltán és Vizy Pál testületi tagok
Meghívottak: Szabó József címzetes apát
Nádasiné Varga Edit Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
klubvezető
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 7 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
A napirendi pontok sorrendjében változást javasol:

Napirend
1. Előterjesztés a bélapátfalvai köztemető működtetéséről
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről
4. Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 212. évi ellátásáról
5. Előterjesztés a hétvégi orvosi ügyelet költségeiről
6. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
8. Előterjesztés az autóbuszok igénybevételének költségtérítéséről
9. Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
10. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
módosítása
11. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7
igen szavazattal elfogadta.

4

I.Napirend
Előterjesztés a bélapátfalvai köztemető működtetéséről
Ferencz Péter polgármester:
Tavaly a költségvetés elkészítésekor volt már egy előterjesztés a temetővel
kapcsolatos költségek és bevételek optimalizálásáról, amelyre készült egy
megállapodás-tervezet. Kéri az apát urat, ismertesse, hol tart az ügy, van-e
előrelépés, milyen más megoldási javaslatok kerülhetnek elő a temető
költségviselésével kapcsolatos terhek megosztásánál.
Szabó József címzetes apát:
Megköszöni a képviselő-testület eddigi közreműködését és segítségét. A megkötött
megállapodással kapcsolatban az egyetlen problémát az jelenti, hogy jelenleg nincs
olyan személy, aki vállalná a gondozási díjak beszedését.
Bajzát Zsolt képviselő:
Az önkormányzat tud-e segítségére lenni az egyháznak a díjak beszedésében?
Ferencz Péter polgármester:
Jelenleg nincs főállású temetőgondnok. A temető karbantartása, gondozása
kijelölhető az önkormányzat műszaki osztályának feladataként, havonta két napot rá
lehet szánni az ottani fűnyírásra, összetakarításra és egyéb gondnoki feladatok
elvégzésére. A műszaki osztály egy munkatársának kell egy plusz feladatkört
meghatározni, azaz az önkormányzat részéről segíthet a temetőre vonatkozó
„temető karbantartási díj” beszedésében.
Barta Péter képviselő:
Lehetséges-e, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön a temető? Ehhez az
egyház hozzájárulása kellene.
Szabó József címzetes apát:
Járható út, utánanéz, hogyan bonyolítható le ez a folyamat, aztán beszámol róla.
Csuhány Béla képviselő:
Amíg az apát úr utána nem jár a dolognak, nem kell felmondani a szerződést, csak
miután az önkormányzat megszerezte a tulajdonjogot.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzatnak
szándékában áll tulajdonába venni a bélapátfalvai egyházi tulajdonban lévő temetőt.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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68/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy
szándékában áll az önkormányzatnak tulajdonába átvenni a bélapátfalvai
egyházi tulajdonban lévő temetőt.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
II.Napirend
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta e napirendet, kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Az adatok nem voltak pontosak, ezért a napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság nem tudta tárgyalni.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A pontos adatok a képviselő-testületi ülésre elkészültek.
Kary József alpolgármester:
Nagyságrendbeli eltérések nincsenek, a beszámoló korrekt és elfogadható.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
69/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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III.Napirend
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta e napirendet, kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta e napirendet, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadidős tevékenységeket propagálják
szélesebb körben, így jelentessék meg a kábel tévében is.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint a bizottság
kiegészítésével.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
70/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadidős tevékenységeket
szélesebb körben hirdessék, jelentessék meg a helyi kábeltévében.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

IV.Napirend
Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi ellátásáról
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta e napirendet, kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta e napirendet, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadidős tevékenységeket propagálják
szélesebb körben, így jelentessék meg a kábel tévében is.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a szociális alapszolgáltatási feladatok
2012. évi ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint a bizottság
kiegészítésével.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
71/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi ellátásáról szóló
beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadidős tevékenységeket
szélesebb körben hirdessék, jelentessék meg a helyi kábeltévében.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
V.Napirend
Előterjesztés a hétvégi orvosi ügyelet költségeiről
Ferencz Péter polgármester:
2012. december 31-én megszűnt a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása. Az
orvosi ügyeleti feladatokat a társulás látta el. Az ügyelet megszűnése azonban nem
csak a kistérség felbomlásához köthető. A magas óradíjak, már korábban is
problémát okoztak a társulásban részt vevő önkormányzatoknak. Nehezen, vagy
egyáltalán nem fizették ki a felmerült költségeket. Voltak olyan körzeti orvosok akik
soha nem vettek részt ügyeletben, maguk helyett „helyettesítőt” küldtek. Régóta
problémaként jelentkezett, hogy a körzeti orvosok nem kívántak ügyeletben részt
venni, noha az alapszerződésükben ez benne foglaltatott. Sokszor az alacsony
ügyeleti díjakat (órabéreket) hozták fel indokként, de volt eset, hogy az orvosi
kamaránál tettek észrevételt az óradíjak illetve a „pihenő idő” tekintetében. Ilyen
környezetben kerülhetett döntés arra vonatkozólag, hogy a kistérség (az eddigi
feladat ellátó) megszűnésével, ez a típusú ügyeleti ellátás szűnjön meg, és egy
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Egerhez kapcsolt ügyeleti rendszerben vegyen részt a térség. A települések
mindegyike döntött már erről, amikor a Bélapátfalvai Képviselő Testület több ízben
tárgyalta az ügyelet átalakulásáról való előterjesztést. Bélapátfalva Város önmaga
egyedül képtelen ellátni az ügyeletet, ezért az ügyeleti ellátást át kell alakítani.
Április elején aláírásgyűjtő ívet kapott az önkormányzat, miszerint igényt tartanak
több szomszédos település lakói az ügyeletre. Az önkormányzat eddig 3 orvost
keresett meg, akik hajlandóak lennének hétvégi ügyeletben részt venni.
3 lehetőség adott:
- az önkormányzat visszaállítja a hétvégi ügyeletet azokkal az orvosokkal, akik
jelezték, hogy vállalnák ezt a feladatot,
- az önkormányzat ajánlatot kapott az Agria Ügyelettől is hétvégi ügyelet
vállalására,
- ha az önkormányzat költségvetésébe nem fér bele, akkor marad a jelenlegi
helyzet.
Bajzát Zsolt képviselő:
Figyelembe kell venni, hogy a bélapátfalvai lakosok károsultak azzal, hogy megszűnt
az ügyelet. Valamilyen módon mindenképpen vissza kellene állítani a hétvégi
ügyeletet. Ha van rá mód és lehetőség, javasolja, hogy az önkormányzat próbálja ezt
megoldani bélapátfalvai munkaerővel.
Barta Péter képviselő:
Az Agria Ügyelettel nem tud megállapodni az önkormányzat, mert évi 8 millió Ft
kigazdálkodhatatlan. Javaslata, hogy orvosokat kellene megkeresni azzal, hogy
tudnák-e vállalni és mennyiért, illetve a finanszírozásba több önkormányzatot is bele
kellene venni, így a költségek megoszlanának.
Ferencz Péter polgármester:
Véleménye, hogy a települések 90 %-a nem fog társulni ebben, mert tudomása
szerint a polgármesterek meg vannak elégedve a jelenlegi helyzettel.
Barta Péter képviselő:
Nem érti, miért vannak megelégedve a polgármesterek a jelenlegi helyzettel. Az
adatok azt mutatják, hogy többször kellett beteget bevinni Egerbe az ügyeletre.
Emberéletekről van szó, ez nem elhanyagolható dolog.
Csuhány Béla képviselő:
Ha 10 település beszállna, a költség a harmadára csökkenne, ez optimális lenne.
Javasolja, hogy az önkormányzat tárgyaljon a szomszédos településekkel, tudnánake ennyit bevállalni.
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Kary József alpolgármester:
A tapasztalat az, hogy erre a szolgáltatásra szükség van a településen, így az
önkormányzatnak mozgástere nincs ebben a témában, költséghatékonyság és
egyéb szempontokat nem tud mérlegelni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert arra, hogy hivatalosan
is keresse meg az ellátásban érintett települési önkormányzatokat, tudnának-e
térítést vállalni ebben az ügyben.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzat
hivatalos levélben képviselő-testületi döntéseket kérjen az ellátásban érintett
önkormányzatoktól a hétvégi ügyelet visszaállításával kapcsolatban.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
72/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
levélben megkeresve az önkormányzatokat, kérni kell, hogy a képviselőtestületek döntsenek abban a kérdésben, hogy a bélapátfalvai hétvégi
ügyelet visszaállítását kérik-e, illetve nyilatkozzanak, hogy az ellátást
igénylő önkormányzatok között lakosságarányosan szétosztott bruttó 700 e
Ft/hó szolgáltatási díj megfizetését vállalják.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

VI.Napirend
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
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 tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

10

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési tervéről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
73/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az alábbi mellékleteket a 2013.évi belső ellenőrzésről:
⇒ 1. sz. mell: 2013. évi ellenőrzési tervösszesítő
⇒ 2. sz. mell. 2013.évi ellenőrzési kapacitás tervezése
⇒ 3. sz. mell: 2013. évi ellenőrzési munkaterv
(1. sz. melléklet)
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

VII.Napirend
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
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:
Az önkormányzat települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására
2013. június 30-ig kötött szerződést a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-vel.
2014. január 1-től jelentős változások lesznek a hulladékgazdálkodásban, a
hulladékszállítási díjak államilag egységesítve lesznek. A bizottság nem találta
indokoltnak, hogy idén közbeszerzésre ilyen összeget költsön. A másik megoldás,
hogy amennyiben a hulladékszállítási cégben az önkormányzat üzletrészt vásárol,
akkor mentesül a közbeszerzési kiírás terhe alól. A bizottság elfogadásra javasolja az
üzletrész-vásárlást a PEVIK Kft-ben.
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Lehetőség lett volna 10 éves szerződés megkötésére, de a bizottság azt javasolja,
hogy az önkormányzat 2014. június 30-ig hosszabbítsa meg jelenlegi szerződését a
következő módosításokkal:
- az adott cég közvetlenül a lakosságtól szedje be a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat
- a lakosok eltérő űrméretű kukák közül választhassanak
- amennyiben a hulladékszállító cégnek nem felel meg a határidő, 2013.
december 31-ig mindenképpen legyen meghosszabbítva a szerződés.
A bizottság a szerződés meghosszabbítását a PEVIK Kft-vel elfogadásra javasolja a
kiegészítésekkel.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az üzletrész-vásárlási szándékról
a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-ben az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
74/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-ben (3250 Pétervására, Tiszti sor út
29.) 1 db, 100.000,- Ft névértékű üzletrészt vásárol.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a PEVIK Kft-vel a
szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Közszolgáltatási szerződés
meghosszabbításáról a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-vel, az előterjesztés
szerint a bizottság kiegészítéseivel.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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75/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására történő
elszállítására Közszolgáltatási szerződést 2013. július 1-jétől a PEVIK
Közüzemi és Szolgáltató Kft-vel (3250 Pétervására, Tiszti sor út 29.) köt,
azzal a kikötéssel, hogy a PEVIK Kft. szedje be a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat, valamint biztosítson többféle térfogatú hulladékgyűjtő
edényzetet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
– a PEVIK kft-vel folytatandó tárgyalástól függően – 2013. július 1-jétől
2014. június 30-áig, de legalább 2013. december 31-éig.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
VIII.Napirend
Előterjesztés az autóbuszok igénybevételének költségtérítéséről
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:
Az előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Ford gyártmányú mikrobusz és
IVECO gyártmányú autóbusz igénybevételének költségtérítéséről szól.
Az önkormányzat 2013. évben is lehetőséget biztosít ezen gépjárművek
igénybevételére. A bizottság elfogadásra javasolja a két gépjármű költségtérítését.
Ferencz Péter polgármester:
Annyi módosítás történt a volt GAMESZ határozathoz képest, hogy a benzinárat nem
az adott benzinszámla és gázolajszámla szerint számolják el, hanem az adóhivatal
által elfogadott üzemanyagár szerint.
Vizy Pál képviselő:
Hány Ft-ra jön ki a buszigénylés 1 km-re, a buszvezető költsége nélkül?
Csuhány Béla képviselő:
Az IVECO gyártmányú autóbusznál többféle szorzó van meghatározva. Javasolja,
hogy a másik gépjármű is legyen pontosan bemérve, mennyi lenne ennek a
költsége?
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Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy a költséget a pénzügyi előadó bontsa le 1 km-re a képletből.
A gépjármű pontos bemérése 100 ezer Ft-ba kerül.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Ford gyártmányú mikrobusz
igénybevételének költségtérítéséről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
76/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat, mint tulajdonos költségtérítés ellenében
lehetőséget biztosítson 2013. évre a tulajdonában lévő Ford gyártmányú,
HGJ-444 forgalmi rendszámú 9 személyes mikrobusz igénybevételére,
mely költség az alábbiak szerint tevődik össze:

(

norma x km x üzemanyagár
100 km

) + (gépjárművezető órabére x igénybevett idő) + (járulékos költség x km)

norma: jogszabály szerint (60/1992. (IV.1.) Korm. Rendelet 4.§ (3)
bekezdés) 7,6 liter/100 km
üzemanyagár: a Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján közzétett
üzemanyagár
gépjármű vezető órabére: -munkanapokon
837 Ft
-hétvégén, munkaszüneti napokon 1674 Ft
igénybevett idő: órában megadva
járulékos költség: 40 Ft/km (a gépjármű javítási, fenntartási járulékos
költségei)
A fentiek alapján számított összeg nettó módon értendő.

Határidő: 2013. június 01.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az IVECO gyártmányú autóbusz
igénybevételének költségtérítéséről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
77/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat, mint tulajdonos költségtérítés ellenében
lehetőséget biztosítson 2013. évre a tulajdonában lévő IVECO gyártmányú,
LVR-231 forgalmi rendszámú 21 személyes autóbusz igénybevételére,
mely költség az alábbiak szerint tevődik össze:

(

norma x km x üzemanyagár
100 km

) + (gépjárművezető órabére x igénybevett idő) + (járulékos költség x km)

norma: alapnorma x normaszorzó (hivatalos bemérés szerint)
alapnorma: 13,5 liter/100 km
normaszorzó: budapesti városi szorzó (1,35)
megyeszékhelyen 100.000 feletti lakos számú városokban (1,25)
egyéb városokban (1,15)
üzemanyagár: a Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján közzétett
üzemanyagár
gépjármű vezető órabére: -munkanapokon
920 Ft
-hétvégén, munkaszüneti napokon 1840 Ft
igénybevett idő: órában megadva
járulékos költség: 40 Ft/km (a gépjármű javítási, fenntartási járulékos
költségei)
A fentiek alapján számított összeg nettó módon értendő.
Határidő: 2013. június 01.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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IX.Napirend
Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse a napirendet.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az előterjesztésben azok a módosítások szerepelnek, amelyeket az előző ülésen a
háziorvosi szerződés-módosításnál tárgyalt a képviselő-testület.
Kary József alpolgármester:
Ferencz Péter polgármester elhagyta a tanácskozó termet, megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban részt vevők száma 6, az ülés
határozatképes.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és a DENTORAL Szájsebészeti és Fogszabályozási Bt. között kötött szerződés módosításáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
78/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a DENT-ORAL Fogászati Szájsebészeti és Fogszabályozási Bt.
(képviseletében: Dr. Gál Dénes Csaba) között 2010. március 31. napjával
Fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött
szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Szerződés címe helyébe a következő megnevezés lép:
„Feladat-ellátási szerződés”
2. A Szerződés 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása,
illetve új körzetek kialakítása az Önkormányzat hatásköre és egyoldalú
jogosítványa.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett csökkenés esetén a
kártalanítás mértékét a felek a körzetből kikerült népesség arányában
állapítják meg a praxis éves finanszírozására vetítve.
Vállalkozó kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár
összegének az OEP által igazolt mértékéről szóló hivatalos
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dokumentum csatolásával terjesztheti elő. A kártalanítás kifizetésének
határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és az S & S
Agria Dentál Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött
szerződés módosításáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
79/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
az S & S Agria Dentál Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (képviseletében: Soós László ügyvezető) között 2008. augusztus
25. napjával Fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő
ellátására kötött szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Szerződés címe helyébe a következő megnevezés lép:
„Feladat-ellátási szerződés”
2. A Szerződés 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása,
illetve új körzetek kialakítása az Önkormányzat hatásköre és egyoldalú
jogosítványa.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett csökkenés esetén a
kártalanítás mértékét a felek a körzetből kikerült népesség arányában
állapítják meg a praxis éves finanszírozására vetítve.
Vállalkozó kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár
összegének az OEP által igazolt mértékéről szóló hivatalos
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dokumentum csatolásával terjesztheti elő. A kártalanítás kifizetésének
határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és a Losonczy
és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötött szerződés módosításáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:

80/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képviseletében: Dr.
Losonczy Kornél György) között 2007. július 30. napjával Háziorvosi
tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződést
(továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Szerződés címe helyébe a következő megnevezés lép:
„Feladat-ellátási szerződés”
2. A Szerződés 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása,
illetve új körzetek kialakítása az Önkormányzat hatásköre és egyoldalú
jogosítványa.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett csökkenés esetén a
kártalanítás mértékét a felek a körzetből kikerült népesség arányában
állapítják meg a praxis éves finanszírozására vetítve.
Vállalkozó kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár
összegének az OEP által igazolt mértékéről szóló hivatalos
dokumentum csatolásával terjesztheti elő. A kártalanítás kifizetésének
határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja.”
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Kary József alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és a Varga
György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. között kötött szerződés módosításáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
81/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt. (képviseletében: Dr.
Varga György) között 2007. július 30. napjával Házi gyermekorvosi
tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződést
(továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Szerződés címe helyébe a következő megnevezés lép:
„Feladat-ellátási szerződés”
2. A Szerződés kiegészül az alábbi 7.8 alponttal:
(A vállalkozó házi gyermekorvos…)
„7.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása,
illetve új körzetek kialakítása az Önkormányzat hatásköre és egyoldalú
jogosítványa.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett csökkenés esetén a
kártalanítás mértékét a felek a körzetből kikerült népesség arányában
állapítják meg a praxis éves finanszírozására vetítve.
Vállalkozó kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár
összegének az OEP által igazolt mértékéről szóló hivatalos
dokumentum csatolásával terjesztheti elő. A kártalanítás kifizetésének
határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármeste
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X.Napirend
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések módosítása
Kary József alpolgármester:
Előző képviselő-testületi ülésen már tárgyalták a napirendet. A lakossági
véleményeket figyelembe véve hoztak határozati javaslatokat az utcanevek
elnevezésének módosítására.
Ferencz Péter polgármester megérkezett, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő
jelen van, a döntéshozatalban részt vevők száma 7, az ülés határozatképes.
Csűrös Zoltán képviselő:
A közüzemi szolgáltatókat lehet-e értesíteni levélben az utcanevek változásáról?
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Több háznál házszámot is kell változtatni.
Ferencz Péter polgármester:
Azoknál a portáknál, ahol a közüzemi szolgáltatásból nincs hátralék, ott nem lesz
probléma, ahol viszont van, nem biztos, hogy átvezetik a módosításokat, a
szolgáltatás sem szüneteltethető.
A lakosoknak mindenképp be kell menniük a szolgáltatóhoz a módosított
szerződéseket aláírni. Az önkormányzat kiírhat egy napot, hogy ezeknek az
ügyfeleknek az ügyfélszolgálat biztosítsa ezen ügyek elintézését.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat segíthet annyit, hogy kirendel ügyintézőket
Bélapátfalvára, így a lakosoknak nem kellene bemenniük Egerbe, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegyék.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Felszabadulás utca
elnevezésének módosításáról a határozati javaslat szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
82/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Felszabadulás utca elnevezést Akácfa utca elnevezésre módosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt az
utcanév megváltoztatásával kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Rózsa Ferenc utca
elnevezésének módosításáról a határozati javaslat szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
83/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Rózsa Ferenc utca elnevezést Rózsa utca elnevezésre módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt az
utcanév megváltoztatásával kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
elnevezésének módosításáról a határozati javaslat szerint.

a

Marx

Károly

utca

Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
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84/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Marx Károly utca elnevezését nem módosítja.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

XI.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Múlt héten jelent meg a LEADER-pályázat Vidékfejlesztési Miniszteri Rendeletbe
foglalva, Észak Heves 33 településre vonatkozóan. Pályázhatnak önkormányzatok,
civil szervezetek, vállalkozások.
Az önkormányzat dönthet arról, hogy a Gesztenyés Kiállítóházat tájházzá alakítsa.
Az Egyház pályázhatna az Apátság környezetének rendbetétele.
A településközpontra vonatkozóan javaslatként fogalmazódott meg a Művelődési
Ház előtti terület felújítása,
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy olyan fejlesztésekben gondolkodjon a képviselő-testület, amelyeknél
nem szükséges tervezés és engedélykérés, mert nem fér bele az időbe.
Vizy Pál képviselő:
Úgy gondolja, hogy az Apátságnál mindenképp kellene engedélyt kérni, bármit tervez
a képviselő-testület ezen a területen.
Javasolja a Művelődési Ház előtti parkoló felújítását, illetve a Gesztenyés Kiállítóház
átalakítását, hiszen ott a település munkái mehetnek tönkre.
Kary József alpolgármester:
Javasolja a Gesztenyés Kiállítóház átalakítását, szükséges a belső tér párátlanítása,
illetve a felszálló víz megszüntetése.
Csuhány Béla képviselő:
Az Apátságnál a felszíni vízrendezést lehetne engedély nélkül megcsináltatni. Az oda
vezető úton a temető melletti árok okozza a legtöbb gondot, mert onnan a víz tódul
befelé.
Javasolja, hogy a Művelődési Ház előtti területnél a darázskőfal kerüljön megőrzésre,
rendbetétele fontos lenne.
A parkoló felújításához lehet, hogy engedély kell az útcsatlakozás miatt.
Ferencz Péter polgármester:
Az Apátsággal kapcsolatban az Egyház pályázhat, az önkormányzatnak csak
javaslattételi szerepe lehet. Ha az apát úr szeretne pályázni, támogatja.
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Kary József alpolgármester elhagyta a tanácskozó termet, megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, az ülés
határozatképes.
Az apátság felé vezető út melletti árok rendbetételét önerőből kellene megcsinálni,
mert a pályázatba ez nem fér bele.
Csak abban az esetben kell engedélyt kérni, ha parkolóként lesz kialakítva az a tér,
ha parknak, akkor nem szükséges.
Bajzát Zsolt képviselő:
Az Apátságnál idegenforgalmi szempontból fontos lenne kialakítani megfelelő
vizesblokkot és parkolóhelyet.
A Művelődési Ház előtti parkoló felújítását is támogatja, mert esős időben ott
lehetetlen a közlekedés. A darázskőfal rekonstrukciójával is egyetért, mivel az
építészeti műemléknek számít. Azt a teret egy kis közösségi térré is át lehetne
alakítani.
Barta Péter képviselő:
Fontosnak tartaná a piactér kialakítását is, mert ott sem megfelelőek a körülmények.
Ferencz Péter polgármester:
Kary József alpolgármester megérkezett, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő
jelen van, a döntéshozatalban részt vevők száma 7, az ülés határozatképes.
A piactér kialakítása nem férne bele a pályázatba, mert ahhoz, hogy piac legyen,
körbe kellene keríteni és megfelelő szociális helyiségekkel ellátni.
Csuhány Béla képviselő:
A Művelődési Ház támfala melletti árkot le lehetne fedni, így a gyalogos forgalmat
nem kellene felkényszeríteni a lépcsősoron a Művelődési Ház felé.
Bajzát Zsolt képviselő:
Azon a területen nem javasolja az árok lefedését, mert már így is túl sok ott a
betonfelület, maradjon meg az a kis zöld terület.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja a Bélkő időszakos megvilágítását, hiszen az a kézi bányaművelés
ipartörténeti része, erre nem kell engedély.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat ajánlatokat fog bekérni a Bélkő megvilágításához szükséges
technikai eszközökre.
Felszíni vizekre, horgász- és csónakázó tavakra is van lehetőség pályázatot
benyújtani. A Horgászegyesület elnökével a jegyző asszony fog tárgyalni ezzel
kapcsolatban, javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gesztenyés Kiállítóház
átalakítására Tájházzá pályázat benyújtásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
85/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásra az ÉszakHevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közreműködésével kiírt 5. számú
intézkedésre.

HVS intézkedés megnevezése: Tájház kialakítása és fejlesztése
A beruházás keretében a jelenleg kiállító házként működő épület korszerűsítésével
Tájház kialakítása valósul meg Bélapátfalva, IV. Béla út 26.sz., hrsz.: 833/2
ingatlanon.
A tervezett fejlesztés költségkalkulációja:

Bélapátfalva Tájház korszerűsítés
Tétel megnevezése
Építési költségek
Szárító vakolat készítése
Falszerkezet utólagos, injektált
szigetelése
Szobor megvilágítás

nettó

áfa

bruttó

2 477 118 Ft

668 822 Ft

3 145 940 Ft

2 329 320 Ft

628 916 Ft

2 958 236 Ft

277 421 Ft

74 904 Ft

352 325 Ft

Építési költségek összesen:
Eszközbeszerzés
Bemutató vitrinek
Rönkasztal
Rönk ülőpad
Szemetes
Kiállító paraván
Íróasztal székkel

5 083 859 Ft

1 372 642 Ft

6 456 501 Ft

740 000 Ft
680 000 Ft
172 500 Ft
175 000 Ft
225 000 Ft
110 000 Ft

199 800 Ft
183 600 Ft
46 575 Ft
47 250 Ft
60 750 Ft
29 700 Ft

939 800 Ft
863 600 Ft
219 075 Ft
222 250 Ft
285 750 Ft
139 700 Ft

Eszközbeszerzés összesen:
Egyéb elszámolható költségek
Műszaki ellenőrzés
Támogatási kérelem elkészítése
Projektmenedzsment
Marketing költség
Egyéb elszámolható költségek
összesen:
Összesen:
Támogatási igény:
max

2 102 500 Ft

567 675 Ft

2 670 175 Ft

200 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft

54 000 Ft
40 500 Ft
54 000 Ft
81 000 Ft

254 000 Ft
190 500 Ft
254 000 Ft
381 000 Ft

850 000 Ft
8 036 359 Ft
8 036 359 Ft

229 500 Ft
2 169 817 Ft

1 079 500 Ft
10 206 176 Ft
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A fenti beruházás megvalósításához a pályázat keretében 8.036.359 Ft vissza
nem térítendő támogatást igénylünk. A képviselőtestület a tervezet szerint
szükséges 2.169.817 Ft-os saját erőt 2013. évi önkormányzati költségvetési
rendeletében, mint beruházási kiadást megtervezte. Ha a beruházás 2014. évre
áthúzódik kötelezettséget vállal, hogy a szükséges saját forrást 2014. évben is
biztosítani fogja.
Az önkormányzat biztosítja a projekt megvalósításához szükséges forrást úgy,
hogy a pályázat utófinanszírozott így az elszámolásokhoz a teljes számlatartalmak
kifizetése szükséges. Erre az önkormányzatnak 2013. évben kellő likvid pénzügyi
összeg rendelkezésre áll.
A beruházás tervezett megvalósítási üteme:
Ha a támogatási döntés 2013. augusztus hónapban megtörténik, akkor a tervezett
befejezési határidő 2014. április 30.
A költségvetési rendeletben történő forrás biztosítása:

2013. február 28.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Apátság és környezete
felújítására pályázat benyújtásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
86/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
Apátság és környezete felújítására pályázat kerüljön benyújtásra.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház előtti terület
közpark pályázat benyújtásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
87/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásra az ÉszakHevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közreműködésével kiírt 6. számú
intézkedésre.

HVS intézkedés megnevezése: Település képet javító intézkedések
A beruházás keretében a jelenleg rendezetlen, kihasználatlan 3346 Bélapátfalva,
IV. Béla király út Május 1 út kereszteződésében hrsz 791. található ingatlanon
Bélkő Park elnevezésű közpark kialakítása valósulna meg.
A tervezett fejlesztés költségkalkulációja:
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Bélkő Park kialakítása
Tétel megnevezése
Építési költségek
Parkosítás (padok, asztalok,
szemetes, tábla, virágláda)

nettó

áfa

bruttó

1 599 915 Ft

431 977 Ft

2 031 892 Ft

Park építés (új fedett buszváróval)

6 719 655 Ft

1 814 307 Ft

8 533 962 Ft

Építési költségek összesen:
Egyéb elszámolható költségek
Tervezés
Információs tábla
Projekttábla
Műszaki ellenőrzés
Közbeszerzés
Támogatási kérelem elkészítése
Projektmenedzsment
Egyéb elszámolható költségek
összesen:
Összesen:
Támogatási igény:
max

8 319 570 Ft

2 246 284 Ft

10 565 854 Ft

350 000 Ft
60 000 Ft
45 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
180 000 Ft
250 000 Ft

94 500 Ft
16 200 Ft
12 150 Ft
54 000 Ft
13 500 Ft
48 600 Ft
67 500 Ft

444 500 Ft
76 200 Ft
57 150 Ft
254 000 Ft
63 500 Ft
228 600 Ft
317 500 Ft

1 135 000 Ft
9 454 570 Ft
9 454 570 Ft

306 450 Ft
2 552 734 Ft

1 441 450 Ft
12 007 304 Ft

A fenti beruházás megvalósításához a pályázat keretében 9.454.570 Ft vissza
nem térítendő támogatást igénylünk. A képviselőtestület a tervezet szerint
szükséges 2.552.734 Ft-os saját erőt 2013. évi önkormányzati költségvetési
rendeletében, mint beruházási kiadást megtervezte. Ha a beruházás 2014. évre
áthúzódik kötelezettséget vállal, hogy a szükséges saját forrást 2014. évben is
biztosítani fogja.
Az önkormányzat biztosítja a projekt megvalósításához szükséges forrást úgy,
hogy a pályázat utófinanszírozott így az elszámolásokhoz a teljes számlatartalmak
kifizetése szükséges. Erre az önkormányzatnak 2013. évben kellő likvid pénzügyi
összeg rendelkezésre áll.

A beruházás tervezett megvalósítási üteme:
Ha a támogatási döntés 2013. augusztus hónapban megtörténik, akkor a tervezett
befejezési határidő 2014. május 15.
A költségvetési rendeletben történő forrás biztosítása:
2013. február 28.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai tó területének
fejlesztésére pályázat benyújtásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
88/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Bélapátfalva Gyári tó és környezete felújítására pályázat kerüljön
benyújtásra.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvény és Kormányrendelet szerint az önkormányzat döntést
hozhat arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
A települési értéktár az önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény. Javasolja a települési értéktár létrehozását egy bizottság
megalakításával.
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a települési értéktár
létrehozásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
89/2013.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.)
Kormányrendelet alapján Bélapátfalva települési értéktárat – bizottság
megalakításával – létrehozza.
Határidő: 2013. június 26.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Bajzát Zsolt képviselő:
Javasolja egy új fűnyíró traktor beszerzését, mert a régi tönkrement, nem lehet már
vele dolgozni, illetve utána kellene nézni, hogy napelemes rendszerekre lehetne-e
pályázni.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat árajánlatokat fog bekérni fűnyíró traktorra, és utánanéz a
pályázatoknak.
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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