Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.
Tel.: 36/ 554-300
___________________________________________________________________

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. augusztus 8-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus
8-án 15.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend
1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetéséről
5. Köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása
6. Tájékoztató a háziorvosi ügyelet ellátásáról
7. Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Hatósági Eljárás
Átfogó Ellenőrzéséről
8. Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Építésügyi
Hatósági Eljárás Átfogó Ellenőrzéséről
9. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

Határozat határideje

111/2013.(VIII.8.)

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
2013. augusztus 8.
költségvetésének módosítása
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetése
2013. szeptember 30.
Köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás
azonnal
szabályainak meghatározása
Tigáz Zrt. bérleti szerződés
2013. augusztus 31.

Rendelet száma

Rendelet tárgya

108/2013.(VIII.8.)
109/2013.(VIII.8.)
110/2013.(VIII.8.)

12/2013.(VIII.12.)
13/2013.(VIII.9.)
14/2013.(VIII.9.)

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet

Bélapátfalva, 2013. augusztus 8.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus
8-án 15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester, Barta Péter, Csűrös Zoltán testületi
tagok
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Vizy Pál képviselők
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 4, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetéséről
5. Köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása
6. Tájékoztató a háziorvosi ügyelet ellátásáról
7. Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Hatósági Eljárás
Átfogó Ellenőrzéséről
8. Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Építésügyi
Hatósági Eljárás Átfogó Ellenőrzéséről
9. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 4
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi
1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

költségvetéséről

szóló

Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítását és kéri
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítását, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról a tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
12/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.14.) rendelet módosítását. (1. melléklet)
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosításáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
108/2013.(VIII.8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadja a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetés módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
II.Napirend
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Ferencz Péter polgármester
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Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az SZMSZ mellékletét szakfeladatokkal szükséges módosítani.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Közös
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról a tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
13/2013.(VIII.9.) önkormányzati rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet)
III.Napirend
A köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a köztisztviselői juttatásokról és
támogatásokról szóló rendeletet, és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a köztisztviselői juttatásokról és
támogatásokról szóló rendeletet, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a köztisztviselői juttatásokról és
támogatásokról a tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2013.(VIII.9.) önkormányzati
rendeletet. (3. melléklet)
IV.Napirend
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetéséről
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
működéséről szóló előterjesztést, és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
működtetéséről szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,
azzal a kiegészítéssel, hogy 2013. augusztus 25-ig a képviselők írásban tegyék meg
javaslataikat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetéséről.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok működtetéséről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt
kiegészítéssel együtt.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
109/2013.(VIII.8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetéséről
szóló előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy 2013. augusztus
25-ig írásban tegyék meg javaslataikat a képviselők az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
V.Napirend
Köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény változása kötelezővé teszi ezen szabályok
meghatározását
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek
és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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110/2013.(VIII.8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Köztisztviselői
Hivatásetikai Alapelveket és az etikai eljárás szabályait a határozat
melléklete szerint elfogadja (4. melléklet).
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző
VI.Napirend
Tájékoztató a háziorvosi ügyelet ellátásáról
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló
tájékoztatót, és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló
tájékoztatót, és kéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületnek megküldött írásos
tájékoztatót olvassa fel.
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 10 kistérségi település közül 6 nem, 2
támogatja, 2 település pedig még nem adott végleges választ arra vonatkozóan,
hogy kérik-e a hétvégi ügyelet visszaállítását Bélapátfalván.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ha 2 település társul, akkor az összegek alakulása a következő:
Bélapátfalva 625 e Ft, Mónosbél 71 e Ft.
4 település társulása esetén:
Bélapátfalva 480 e Ft, Bükkszentmárton 50 e Ft, Mónosbél 60 e Ft, Mikófalva
115 e Ft.
Ferencz Péter polgármester:
Tudomására jutott, hogy júniustól a Bélapátfalvai Mentőállomáson csak 1 mentőautó
dolgozik. Júliusban kérték levélben a 2. mentőautó azonnali visszaállítását, melyre az
előterjesztés szerinti választ kaptuk.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette,
de alternatív, áthidaló megoldásokat keresi az önkormányzat.
VII.Napirend
Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Hatósági Eljárás
Átfogó Ellenőrzéséről
Ferencz Péter polgármester:
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Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az összegző megállapításokat terjesztettük a képviselő-testület elé. Hiányosságokat,
és nem pontos eljárás menetet állapítottak meg. Gyakran, nagy mértékben változnak
a jogszabályok, amit nehéz volt követni. Ilyenkor az első ügyekben voltak olyanok,
amelyek nem voltak teljesen szabályosak, de a következő iratok már jók voltak. A
hivatali dolgozókkal átbeszélték, elfogadták ezeket a megállapításokat, és
alkalmazzák, ahogyan kérték.
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.
VIII.Napirend
Tájékoztató Bélapátfalva Város Jegyzője 2011. évi I. fokú Építésügyi Hatósági
Eljárás Átfogó Ellenőrzéséről
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Részletezték a 39 ügyet, ebből 11 ügy érintette Bélapátfalvát, az ügyek döntő
többsége a társult településeké volt. Ellenőrzés tapasztalatainak összefoglalásában
voltak eljárás jogi hiányosságok.
Ferencz Péter polgármester:
A rájuk vonatkozókat áttárgyalták, betartatták a kollégákkal, ők is tanultak néhány új
dolgot. 2013-tól új rendszerben dolgozunk, de az ellenőrzés 2011.évre vonatkozott.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.
IX.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a Tigáz
Zrt.-vel kötendő bérleti szerződést
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Ügyfélszolgálatokat kell létesíteni a Járási Központokban, erre küldtek bérleti
szerződést. Pár észrevételre felhívta a figyelmünket a polgármester úr:
 3 éves időtartamra szeretnék megkötni a szerződést
 átalakításokat szeretnének végezni az ingatlanon
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Tigáz Zrt. bérleti szerződését, és
ebben a formában nem javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hanem az
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint készüljön el.
Ferencz Péter polgármester:
Írásban megtesszük a szerződés tervezet módosítására a javaslatokat.
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Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a Tigáz Zrt. bérleti szerződéséről
az előterjesztés, és a javaslatok szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
111/2013.(VIII.8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta
és elfogadja a Tigáz Zrt.-vel kötendő bérleti szerződést az
önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:2013. augusztus 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
Barta Péter képviselő:
A település lakói közül többen jelezték, hogy a tó melletti vendéglátó egységből a
tulajdonos a vízbe vezetheti a szennyvizet, mert a környéken kellemetlen szag
tapasztalható. Javasolja a víz bevizsgálását. Elmondja, hogy a gátnál lévő átfolyó
tele van törmelékkel és szeméttel, melyet ki kell takarítani. Kérdezi, hogy az Ipari
Parkban történő beruházásról van-e információ.
Ferencz Péter polgármester:
A tó vize kivizsgálásra kerül. A beruházással kapcsolatban nincs információ.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a településen lakók közül többen is kérdezték, hogy mikor valósul
meg az ipari parki beruházás. Javasolja, hogy Horváth László kormánymegbízottól
kell kérni egy írásos tájékoztatást erre vonatkozóan.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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