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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013.
szeptember 16-án 15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.
Napirend
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtása
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtása
3. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása
4. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtása
5. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
6. Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának igénylése
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról – II. forduló
8. Tájékoztató a „Nagy Magyar Engesztelés”-ről
9. Előterjesztés a magánszemély kommunális adóról
10. Feladatmeghatározás a városközpont közterület rendezésére vonatkozó
terv elkészítéséhez
11. Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzata
12. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat
száma
112/2013.(IX.16.)
113/2013.(IX.16.)
114/2013.(IX.16.)
115/2013.(IX.16.)
116/2013.(IX.16.)
117/2013.(IX.16.)
118/2013.(IX.16.)
119/2013.(IX.16.)
120/2013.(IX.16.)
121/2013.(IX.16.)
122/2013.(IX.16.)
123/2013.(IX.16.)
124/2013.(IX.16.)
125/2013.(IX.16.)

Határozat tárgya
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtása
Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetésének I. félévi végrehajtása
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtása
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának
módosítása
602. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
603/1. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0137. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0138. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0142. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0145. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0146. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0151. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0147/2. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
0152. hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának igénylése
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Határozat határideje
2013. szeptember 16.
2013. szeptember 16.
2013. szeptember 16.
2013. október 1.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.
2013. október 31.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokról – II. forduló
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról
Egy marék föld adományozása
Közszolgáltatási szerződés a PEVIK Kft.-vel
Hulladékszállítási különbözeti összege
Városközpont közterület rendezésére feladatmeghatározás
A
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
132/2013.(IX.16.)
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozása
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
133/2013.(IX.16.)
Alapító okiratának módosítása
126/2013.(IX.16.)
127/2013.(IX.16.)
128/2013.(IX.16.)
129/2013.(IX.16.)
130/2013.(IX.16.)
131/2013.(IX.16.)

Rendelet száma
15/2013.(IX.18.)

2013. december 31.
2013. szeptember 20.
2013. szeptember 20.
azonnal
2013. szeptember 25.
folyamatos
2013. október 11.
2013. október 01.

Rendelet tárgya
Magánszemély kommunális adója

Bélapátfalva, 2013. szeptember 16.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013.
szeptember 16-án 15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester,
Barta Péter, Csűrös Zoltán, Csuhány Béla, Vizy Pál Képviselőtestületi tagok
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt Képviselő-testületi tag
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó
Csákvári Ádám pénzügyi előadó
Kerekes Vanda pénzügyi előadó
Kovács Anett jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
A 3. és a 11. napirendi pontok lekerülnek, mert a Bélapátfalva-BükkszentmártonMónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás a délelőtti ülésen már
megtárgyalta, valamint a napirendi pontok sorrendjében változást javasol
Napirend
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtása
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtása
3. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtása
4. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
5. Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának igénylése
6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról – II. forduló
7. Tájékoztató a „Nagy Magyar Engesztelés”-ről
8. Előterjesztés a magánszemély kommunális adóról
9. Települési hulladék közszolgáltatás aktuális kérdései
10. Feladatmeghatározás a városközpont közterület rendezésére vonatkozó
terv elkészítéséhez
11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
12. Előterjesztés a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Alapító okiratának módosításáról
13. Egyéb ügyek, indítványok
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
I.Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtása
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását,
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Arányosan teljesültek a bevételek, kiadások. Az idegen forgalmi adó bevételt
összegszerűen keveselte a bizottság. Az adóbevallásokra hatékonyabb megoldást
kell találni. A Bélapátfalva Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítés nélkül
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Adóellenőrzéssel tudunk ezen segíteni, illetve közterület felügyelőt is kell alkalmazni.
Létszám tekintetben kell dönteni, így tudjuk ezt hatékonyabbá tenni. A 2014-es
koncepciót 2013 novemberében kell tárgyalni, és ezt a dolgot lehet erősíteni. Ez csak
féléves adat, de tudjuk, hogy nem kedvezett az időjárás, kevés a kézpénz forgalma
az embereknek. Meg tudjuk duplázni december 31-ig, de akkor is csak az 1/10 része
lesz, amit ki tudunk fizetni egy ellenőrnek a fizetésére. A pénzügyi előadóknak
javasolja, hogy az idegenforgalmi adóval és a közterület felügyelő kérdésével
foglalkozzanak.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Az idegenforgalmi adó bevétel az 1-6. hónapokra vonatkozik és a statisztikáink
alapján tudjuk, hogy az idegenforgalmi adó a 6-7. hónapban jelentősebb. Másik
része, hogy az üdülési csekket felváltotta a SZÉP-kártya, kimutatható, hogy
használják is az emberek, de a magasabb komfort fokozatú szállodáknak a bevételeit
erősítette leginkább. Az ellenőrző személy kérdését nem tartja jónak, mert szerinte
sokba kerül. Össze kell fogni Szilvásváraddal és együtt kell ezt megoldani. Nagyobb
idegenforgalmi adóra akkor tesz szert a város, ha a marketing feladatokra pénzt tud
szánni az önkormányzat.
Ferencz Péter polgármester
Kéri a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról az előterjesztett beszámoló alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
az alábbi határozatot:
112/2013.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását
megtárgyalta és elfogadta.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.Napirend
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és kéri
Csűrös Zoltánt, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolta a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bélapátfalvai
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását a
beszámoló alapján.
Ferencz Péter polgármester:
Túlköltekezés sehol sem volt. A módosításokból érzékelhető, hogy amit pluszba be
tudtunk hozni az bejött, és ennek a kiadási előirányzatai is teljesültek. Szorosan
tartottuk a költségvetést, de a II. félévben nem így lesz, mert új óvodai
pedagógusokat kell felvenni, a pénzügyre is szükséges a sok munka miatt, és a
nyugdíjba vonulók helyére is. A Járási Hivatalba elment kolléganők helyett is, mivel
csak 10-15%-kal lett kevesebb a munka.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztett
beszámoló alapján.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
113/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtását megtárgyalta, és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: címzetes főjegyző
III.Napirend
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtása
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalva
Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már tárgyalta a Bélapátfalva
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és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtását. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a napirendi pontot.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolta.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége
Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
114/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva
és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2013. évi
költségvetésének I. félévéi végrehajtását megtárgyalta, és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IV.Napirend
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirat módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító okirat módosítását, és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Ahogy Ferencz Péter polgármester is elmondta, a pénzügyi csoport bővülni fog, ezért
a költöznek a VI. Béla út 36. telephelyre. Az Alapító okiratban meg kell jelölni ezt, és
ezért kell most módosítani.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító okirat módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
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115/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.)
sz. határozatával elfogadott Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta, és
elfogadja:
1. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
2. Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.
Költségvetési szerv telephelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 36.
Az alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2013. október 1.
napján lép hatályba.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: polgármester
V.Napirend
Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának igénylése
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az állami tulajdonú ingatlanok
tulajdonjogának igénylését , és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Lehetőségük van állami tulajdonú ingatlanokat kérni ingyen az államtól. A tó feletti
részekről – a szalonnasütős részről, a tó bal és jobb oldalán lévő füves területekről –
vannak előttük határozati javaslatok. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta
0147/2 hrsz.-ot, és a 0152 hrsz.-ot; és kérik a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy vizsgálják meg, milyen tulajdonjogban van. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolta.
Ferencz Péter polgármester:
Az Ady E. útit nyáron elutasították, most újra próbálják. A tó környékéről 1988 óta
levelezés zajlik. Nagy része állami tulajdonban van, de magán tulajdonban is vannak,
illetve a volt Bükkalja MGTSZ tulajdonában is. A vásártéren is van 2 terület
(mázsaház, gázcsere telep), amelyek szintén a Bükkalja MGTSZ tulajdonában
vannak.
Tó környékének idegenforgalmi rendezésére kerülne sor. Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ki is választott egy verziót, miszerint a jelenlegi tó fölötti részén egy
csónakázó tó, egy gyermek csónakázó tó és/vagy 1 elkerített szabad strand kerülne
kialakításra nyert pályázat esetén. Nem kizárt ez a pályázat akkor sem, ha állami
tulajdonban maradnak, csak nehezebb és bonyolultabb lesz, mert az Önkormányzat
pályázik, de mindenhová kell az állam, és a kezelő hozzájárulása.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 602, 603/1, 0137, 0138, 0142,
0145, 0146, 0151, 147/2, 0152 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának
igényléséről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatokat fogadta el:
116/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő
Bélapátfalva, belterület Ady E. u. 9. szám alatti 602. helyrajzi számon
felvett, lakóház, udvar megnevezésű, 2550 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és szolgálati lakás célra kívánja
felhasználni.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, Ady E. u. 9. sz., 602. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, Ady E. u. 9. sz., 602. hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
117/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő
Bélapátfalva, belterület 603/1. helyrajzi számon felvett, kivett,
beépítetlen terület megnevezésű, 2421 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában
meghatározott közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és növénytermesztés céljára kívánja
felhasználni.
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3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, 603/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, 603/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
118/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra- Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0137.
helyrajzi számon felvett, szántó megnevezésű, 7170 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0137. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0137. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
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119/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra- Nyugatbükki Erdő - és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0138.
helyrajzi számon felvett, szántó megnevezésű, 7629 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0138. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0138. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
120/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra - Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0142.
helyrajzi számon felvett, rét megnevezésű, 1476 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0142. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0142. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
121/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra -Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0145.
helyrajzi számon felvett, erdő megnevezésű, 11687 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0145. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0145. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
122/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra -Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0146.
helyrajzi számon felvett, szántó megnevezésű, 7830 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0146. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0146. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester

13

123/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra -Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0151.
helyrajzi számon felvett, legelő megnevezésű, 4561 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.pontjában
meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és gépjárművek parkolásának biztosítása
céljából kívánja felhasználni.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0151. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0151. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
124/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az
Eger-Tarnavölgyi
Vízgazdálkodási
és
Talajvédelmi
Társulat
kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0147/2. helyrajzi számon
felvett, kivett épület, udvar megnevezésű, 637 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
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meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és horgászház céljára kívánja felhasználni.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén
vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és
teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, 0147/2. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, 0147/2. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
125/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Mátra -Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (3300 Eger,
Kossuth L. u.18.) kezelésében lévő Bélapátfalva, külterület 0152.
helyrajzi számon felvett, legelő megnevezésű, 899 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és szabadidőparkot kíván kialakítani a
területen.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura
2000 terület és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén
vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és
teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0152. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.

15

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélapátfalva, külterület 0152. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
VI.Napirend
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokról
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokról szóló előterjesztést, és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Megkaptuk az előterjesztést, hogy milyen ingatlanokkal rendelkezik az
önkormányzat, milyen funkciókkal töltjük meg ezeket. Az ÖNO-nak, az ABC mögötti
épülete eléggé viharvert, a fűtés sem a legjobb, ezért a javaslat az, hogy a volt
Kántor iskolába költözzön be. Másik probléma az új oktatási tv. miatt a gyerekek
étkeztetése. Erre megoldást kell találnunk, hogy a gyerekeket az iskolai létszám
tekintetében megfelelő időben tudjunk étkeztetni. Ezekkel a kiegészítésekkel a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta.
Ferencz Péter polgármester:
A tanulóknak 4 óráig bent kell maradniuk az iskolában. E miatt az ebédeltetés az
ÁNTSZ szempontjai miatt nem lehet akkor, amikor eddig volt, mivel 11 órára elkészül
az ebéd, és 3 óra hosszáig lehet tárolni. Nincs hely, nem tudnak egyszerre ebédelni.
Csűrös Zoltán említette, hogy át kell helyezni az étkeztetést. Az Idősek Napközi
Otthonában kazánt kell cserélni, a Kántor iskolában elférne a nappali ellátás, egy
helyiséget kellene átalakítani, és a családsegítő is átkerülne, így a Rákóczi úti
épületet nem kellene fűteni, 2 szabad ingatlan lesz.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Milyen funkciót szánnak ennek a 2 szabad ingatlannak?
Ferencz Péter polgármester:
Van igény az általános iskola részéről, de ezt még írásban nem nyújtották be, lehet
más is igényt tartana rá.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
A régi egészségházról és a régi Polgármesteri Hivatalról nem beszéltek.
Ferencz Péter polgármester:
A helyiség gazdálkodási terv alapján találtak funkciókat ingatlanoknak, így első
körben a Kántor iskolának, további javaslatokkal kiegészítjük, a földhasználat része
az előterjesztésnek. Úgy tűnik, nem tudnak hosszú távon helyiség gazdálkodást
készíteni, mert időnként ezeket felül kell bírálni.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak
ingatlanokról az előterjesztés szerint.

az

önkormányzati

tulajdonú

Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, és 1
tartózkodással a következő határozatot fogadta el:
126/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokról - II. forduló előterjesztését
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: folyamatos
2013. december 31.
Felelős: címzetes főjegyző
VII.Napirend
Tájékoztató a „Nagy Magyar Engesztelés”-ről
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tájékoztatót a „Nagy Magyar
Engesztelés”-ről, és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Ismerteti a napirendi pontot. Támogatást, hozzájárulást, adományt vár a Világ
Királynője Mozgalom. Erre 5 határozati javaslatot kaptak, amelyet ismertet. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 1. és az 5. határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Világ Királynője Engesztelő
Mozgalom céljainak támogatásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
127/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival,
szellemiségével, értékrendjével egyetért.
A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy
támogassák és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését
Budapesten, a Szent Anna-réten.
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Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az „Egy marék föld adományozása”-ról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
128/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életfa
Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy
határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének
megvalósításához egy marék földet adományoz.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére
eljuttassa.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: polgármester
VIII.Napirend
Előterjesztés a magánszemély kommunális adójáról
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést a magánszemély
kommunális adójáról. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Röviden ismertette a napirendi pontot.
Ferencz Péter polgármester:
Eddig a lakosságtól beszedték a kommunális adót, illetve a hulladékszállítási díjat, és
a kettőből tudták kifizetni a hulladékszállítást. A hulladékszállítónak már nem az
önkormányzat fizeti a díjat, hanem az új törvény szerint a lakosság, és velük köti meg
a szerződést. Ha valahol mégsem lenne hulladékszállító, akkor ott a katasztrófa
védelem oldja meg. A jelenlegi hulladékszállító megfelel ennek a törvénynek. Aki
januártól szállít, az már eleve 50 Ft-tal kevesebbért viszi el a szemetet, így már nem
indokolt, hogy a kommunális adó az az összeg maradjon, ami eddig volt. 20 ezer Ftos kommunális adó helyett 7500 Ft lesz, és ebben már benne van a közel 1000 Ft-os
évi csökkentés.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A 2. félévben 3250 Ft lesz a kommunális adó.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
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Szeptember közepéig kellene befizetni a kommunális adót. Mikorra várható, hogy
ezeket kiküldjék, és aki már befizette, annak jóváírás lesz vagy visszatérítés?
Ferencz Péter polgármester:
A 321 Ft+ÁFA + egyéb költségei a cégnek, ez összesen 341 Ft+ÁFA; ennyit kell
kapnia, de a lakostól csak 321 Ft+ÁFA díjat kérhet. A különbözetet az Önkormányzat
fizeti meg.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
Amennyiben az Önkormányzat bárkinek mentességet ad, vagy kedvezményt, annak
továbbra is fizeti az Önkormányzat? A társasház lakói is ennyit fognak fizetni?
Ferencz Péter polgármester:
A hulladékszállító cég nem ad kedvezményt, de ha az önkormányzatnál van rá
lehetőség, akkor azt az önkormányzat megadja és kifizeti helyette. Társasházaknál
konténerek vannak 180 lakás számára, így ott más díjszabás lesz, amit a vállalkozó
állapít meg.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a magánszemélyek kommunális
adójáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 18.)
önkormányzati rendeletét a magánszemély kommunális adójáról szóló
23/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet)
IX.Napirend
A települési hulladék közszolgáltatás aktuális kérdései
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a települési hulladék közszolgáltatás
aktuális kérdéseit, és kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagot,
tájékoztassa a képviselőket.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
Ismerteti, amit délelőtt a Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalt, és a most érintett
kérdésekkel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúan támogatja a PEVIK-kel
a szerződéskötést.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Ha jól értelmezi, akkor jövő év június 30-ig szól?
Ferencz Péter polgármester:
Igen, 2014. június 30-ig szól.
Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a hulladékszállítási szerződésről
a tájékoztató szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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129/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és
elfogadta az előterjesztett tájékoztató szerint, hogy a közszolgáltatási
szerződés a jelenlegi hulladékszállító céggel, az előző döntés
időtartamára a PEVIK Kft.-vel kerüljön megkötésre. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a hulladékszállítás különbözeti
összegéről a tájékoztató szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
130/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
hulladékszállítási közszolgáltatás rezsicsökkentés szerinti díja (321,Ft/120 l-es kuka/hét+ÁFA) és a hulladékszállítás kalkulált díja (342,58
Ft/120 l-es kuka/hét+ÁFA) közötti különbözeti összeget 2013. július 1jétől havonként megfizeti a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. (3250
Pétervására, Tiszti sor 29.) részére.
Határidő: 2013. szeptember 25.
Felelős: polgármester
X.Napirend
Feladatmeghatározás a városközpont közterület rendezésére vonatkozó terv
elkészítéséhez
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a városközpont közterület rendezésére
vonatkozó terv elkészítéséről szóló feladatmeghatározást, és kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Öt kiegészítés fogalmazódott meg. Körforgalom kerülne a tó elágazásához, és a zöld
területeket növelnék. A régi piacteret beépítenék, hasznosítanák. Emlékpark
megnyitása, rendezettebbé tétele, amelyhez a közműveket rendbe kell tenni.
Csapadék víz elvezetéséről kell gondoskodni. Lakótelep hátsó járdája volt még
fontos kérdés, a központ felé legyen egy átjáró. A városközpontot a Bajcsy-Ady
útkereszteződésig ki kell emelni. Emlékpark kerítése kerüljön elbontásra, de nagy
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bontásokat nem akarnak, így a mellette lévő épületet nem. A régi polgármesteri
hivatalra pályázat kell, de akár toldással is lehetne az új önkormányzati hivatal. A
tűzoltószertár épülete, és a GAMESZ épületének elbontása után tér lehetne ott.
Ezeket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta.
Bognár Endre főépítész:
A lakótelep előtti járdával egyet ért, a terv kiszélesítést is javasol. Korlátok vannak,
de jó lenne megnyitni, csak magán tulajdonban vannak, a kivitelezésben ez gondot
fog jelenteni.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
Gyalogos és gépjármű forgalom egyértelmű elkülönítéséről volt szó, és össze
lehetne kötni a nyugati oldallal. Forgalomlassító kellene a déli oldalra is.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Minden évben beszéltek erről, de nem csináltak semmit. Sokan haladnak át
Bélapátfalván, de az út mellett nincs semmi, ami megállítaná az embereket, hogy itt
pihenjenek. Az elszáradt bokrokat kivágták, de lesz valami a helyükre? Az oszlopokat
cserélik, de a terv szerint a föld alatt akarják vezetni a kábeleket? A Napközi melletti
épület életveszélyes, azt miért nem lehet lebontani?
Ferencz Péter polgármester:
Előző Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen beszélték, hogy azt lehet és le is
fogják bontani. Kábelek csak akkor lesznek föld alatt, ha erre nyernek pályázatot.
Csak a közművek rendbetétele utána jöhet az új útburkolat. Volt két pályázat a
központba, úgyhogy nem mondja, hogy 10 éve semmi változás nem történt. Csak
nagy sikerek nem voltak, mert nem nyertek a pályázatok. Épült iskola, óvoda,
napközi, de Önkormányzati Hivatal még nem, és ezt is számba kell venni.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Leader pályázatok hogyan alakultak?
Ferencz Péter polgármester:
Mind a 3 pályázatot átrakták a következő fordulóra. Nem szabad elengedni a kis
pályázatokat sem, alkalmazkodnunk kell a pályázat írókhoz.
Bognár Endre főépítész:
Az előző tervek nem voltak feleslegesek, mert azokból indultak ki. A régiek az
épületekre vonatkoztak, ezek inkább a közterületekre.
Kary József Képviselő-testületi tag:
Fontos ciklus ez, jó időben gondolkoznak, mert most fognak indulni pályázatok.
Kérdezik majd a településektől, hogy mit szeretnének. A programokba akkor ezek be
fognak kerülni.
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Ferencz Péter polgármester:
Ez akkor lesz lehetséges, ha pályáznak és meg is nyerik a megfelelő pályázatokat.
Az elmúlt 8 esztendőben majdnem 1,5 milliárd Ft értékű pályázatot nyertek el.
Nagyságrendileg olyan 15 millió Ft-ot mutat a kazános pályázattal. Sajnos nem volt
egy sikeres pályázati ciklus.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
A terv kapcsán egy új gondolkodásmód indul el. Ez csak akkor sikerül, ha kellő
önuralom van, és csak megfelelő szakmai irányítással lehetséges. Örül neki, hogy
van főépítész.
Ferencz Péter polgármester:
Úgy látja, hogy nincs koncepcionális különbség a gondolkodásokban. Valóban kell
stratégia. Egyszerre nem fog minden sikerülni, mert olyan pályázat nincs.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
44 órát ülésezett a bizottság a pályázat beadása előtt, és a helyrajzi számok alapján
nézték végig a területeket. A piactéren gondok vannak.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
Ez a koncepció pont ezt rendezi.
Ferencz Péter polgármester:
November 30-ig a leírás és a javaslat készüljön el, akár pályázat nélkül is.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a városközpont közterület rendezésére
vonatkozó terv elkészítéséről a feladatmeghatározás alapján a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslatával, és az elhangzott kiegészítésekkel.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
131/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
1.) Bélapátfalva Város Képviselő-testülete a városközpont közterület
rendezésére vonatkozó terv kidolgozását tartja szükségesnek.
2.) A tervkészítés alapelveit a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá:
Funkcionális fejlesztési feladatok:
- a közigazgatási funkciók visszahelyezése a városközpontba a régi
városháza telkén;
- új kereskedelmi, szolgáltató egység felépítése a 100-as hrsz.-ú
telken;
- a városi rendezvények megtartására alkalmas közterület
kialakítása a városháza és a katolikus templom közötti területen.
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- a tervezési terület déli irányban terjedjen ki az Ady Endre utca,
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca vonaláig;
- a lakótelep és a IV. Béla út között a tervezés javasoljon új
gyalogos átjárási lehetőséget;
- 2013. november 30-ig készüljön részletesebb javaslat a piac és a
parkolás kérdésének megoldására.
Környezeti fejlesztési feladatok:
- a városközpont történelmi, tér jellegének kidomborítása építészeti
és kertészeti eszközök felhasználásával;
- a gyalogos, kerékpáros területhasználat előtérbe helyezése, a
zöldfelületek növelése, vízfelület kialakítása a parkolási
lehetőségek megtartása mellett;
- az átmenő forgalom sebességének csillapítása forgalomtechnikai
eszközök használatával;
- az emlékműveket övező
park
nyitottabbá
tétele
és
megközelíthetőségének, használhatóságának javítása;
- a városközpont reprezentatív központjának kialakítása a
visszatelepítendő Városháza környezetében;
- a légvezetékek földkábelbe helyezése és zárt csapadékcsatorna
rendszer kiépítése;
- a közterületek berendezéséhez egységes, korszerű utcabútorcsalád és közvilágítási eszközök alkalmazása.
A fejlesztési feladatok időbeli ütemezését a 2. számú rajzi melléklet,
területi elrendezését a 3. számú rajzi melléklet tartalmazza.
3.) A városközpont közterület rendezési tervét az 1. számú rajzi
mellékletben lehatárolt területre kell elkészíteni.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület
rendezési tervre vonatkozó tervezői ajánlatok bekérésére, valamint a
földhivatali tervezési alaptérkép beszerzésére.
Határidő: folyamatos
2013. november 30.
Felelős: polgármester
XI.Napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozása
Ferencz Péter polgármester:
Pályázatot nyújtanak be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A tavalyhoz
hasonlóan a támogatás összege 3000 Ft/hó/tanuló. Erre lehet pályázni az
önkormányzatnál.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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132/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat” 2014. évi fordulójában való részvételi szándékát és
úgy határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériummal együttműködve a 2014. évre kiírja a
„Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” – a
mellékelt pályázati kiírásoknak megfelelően -, melyet tanulmányi
eredménytől függetlenül, kizárólag szociális rászorultság alapján bírál
el. A támogatás összegét 3000 Ft/hó/hallgató összegben állapítja meg
az önkormányzat. (2. melléklet)
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: polgármester
XII.Napirend
Előterjesztés a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Alapító okiratának módosításáról
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális szolgáltató Központ székhelye átkerül az
Apátság út 2-re. Erről szól az Alapító okirat módosítás.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Bélapátfalvai Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról az előterjesztés
szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
133/2013.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
155/2012.(XI.30.) sz. határozatával, Bükkszentmárton Község
101/2012.(XI.27.)
sz.
Önkormányzat
Képviselő-testületének
határozatával, Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2012.(XI.28.) sz. határozatával, Nagyvisnyó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 97/2012.(XI.26.) sz. határozatával, Szilvásvárad
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2012.(XI.26.) sz.
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását Bélapátfalva Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint megtárgyalta és
elfogadja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. Az intézmény székhelye: 3346 Bélapátfalva, Apátság u.2.
(Bélapátfalva 320/3 hrsz)
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Az intézmény telephelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci u.80.”
2. Az Alapító Okirat 13.1.1. pontja helyébe az alábbi 13.1.1. pont lép:
(13./ Az intézmény ellátási területe:
13.1. Házi segítségnyújtás vonatkozásában:)
„13.1.1. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe:
Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2. (Bélapátfalva 320/3 hrsz)
Bükkszentmárton Község Önkormányzat (3346
Bükkszentmárton, II. Rákóczi út 78.)
Mónosbél Község Önkormányzat (3345 Mónosbél,
Kossuth L.u.3.)
Nagyvisnyó Község Önkormányzat (3349 Nagyvisnyó,
Felszabadulás út 12.)
Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad,
Miskolci u.80.)”
3. Az Alapító Okirat 13.2.1. pontja helyébe az alábbi 13.2.1. pont lép:
(13./ Az intézmény ellátási területe:
13.2. Családsegítés vonatkozásában:)
„13.2.1. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe:
Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2. (Bélapátfalva 320/3 hrsz)
Bükkszentmárton Község Önkormányzat (3346
Bükkszentmárton, II. Rákóczi út 78.)
Mónosbél Község Önkormányzat (3345 Mónosbél,
Kossuth L.u.3.)
Nagyvisnyó Község Önkormányzat (3349 Nagyvisnyó,
Felszabadulás út 12.)
Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad,
Miskolci u.7.)”
4. Az Alapító Okirat 13.3.1. pontja helyébe az alábbi 13.2.1. pont lép:
(13./ Az intézmény ellátási területe:
13.3. Gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában:)
„13.3.1. Az intézmény területi irodái, szolgáltató helyiségek címe:
Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2. (Bélapátfalva 320/3 hrsz)
Bükkszentmárton Község Önkormányzat (3346
Bükkszentmárton, II. Rákóczi út 78.)
Mónosbél Község Önkormányzat (3345 Mónosbél,
Kossuth L.u.3.)
Nagyvisnyó Község Önkormányzat (3349 Nagyvisnyó,
Felszabadulás út 12.)
Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad,
Miskolci u.7.)”
5. Az Alapító Okirat 13.4.1. pontja helyébe az alábbi 13.4.1. pont lép:
(13./ Az intézmény ellátási területe:
13.4. Étkeztetés vonatkozásában:)
„13.4.1. Az intézmény szolgáltató helyiségeinek címe:
Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2. (Bélapátfalva 320/3 hrsz)
Bükkszentmárton Község Önkormányzat (3346
Bükkszentmárton, II. Rákóczi út 78.)
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Mónosbél Község Önkormányzat (3345 Mónosbél,
Kossuth L.u.3.)
Nagyvisnyó Község Önkormányzat (3349 Nagyvisnyó,
Felszabadulás út 12.)
Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad,
Miskolci u.80.)”
6. Az Alapító Okirat 13.5.1. pontja helyébe az alábbi 13.5.1. pont lép:
(13./ Az intézmény ellátási területe:
13.5. Nappali ellátás vonatkozásában:)
„13.5.1. Az intézmény területi irodái, szolgáltató helyiségek címe:
Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2. (Bélapátfalva 320/3 hrsz)
Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad,
Miskolci u.80.)”
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2013. október 1.
napján lép hatályba.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: polgármester
XIII.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
A tó környékén elkezdődött az építkezés. Kész van már? Bartók B. úti árok
kiásásáról már ejtett szót korábban, ki van adva feladatként? Rákóczi úton volt egy
bontási határozat, azzal keresték meg, hogy nem kapott semmilyen választ. A Gyár
úti lakás tető szerkezete, és a Tűzoltóság szerállása megoldatlan feladat.
Focicsapatnak a polgárőrség biztosítja a mérkőzéseket, és így bíznak benne, hogy a
bevételük legalább egy kicsit meg fog nőni.
Ferencz Péter polgármester:
Az építkezés már kész van. Az árokásást kiadta a műszakis kollégáknak, meg fogja
kérdezni, hogy végeztek e már vele. Építésügyes egy hónapig nem volt, múlt héten
került szóba ez a bontás. Sokszorozódtak az építésügyek a szociális otthon
kitagolása miatt, és a környékbeli településeken beindultak az építési engedély
kérelmek. Gratulál a sportegyesületnek és köszöni a segítséget a polgárőrségnek. A
Gyár úti lakás tető szerkezetét javítani kellene. Új szerződés kell, nem lehet
hosszabbítani. Le fognak járni a szerződések. Ha szeptember 30-ig nem rendezik a
hátralékukat, akkor figyelmeztetést kapnak. Behívjuk őket és szeptember 30. után a
soron következő ülésen dönteniük kell a sorsaikról. A tűzoltók folyamatos ellenőrzés
alatt vannak az Országos Katasztrófavédelem részéről. Valószínű itt is változások
lesznek bevezetve.
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Hegyi Melindáéktól messze van a közkút. A régi kutat nem lehet visszaállítani?
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Ferencz Péter polgármester:
A közkúti víz ingyen van, mert az önkormányzat fizeti. Szerinte érdemes elmenni 50
vagy 100 métert érte. Ha valaki szerint mégsem, akkor adott a lehetőség, hogy
vissza lehet köttetni a házba a vizet. Ezek az ingatlanok ellátottak voltak. Azért
kötötték le nekik, mert nem kis tartozást halmoztak fel. Közterületen fúrott kutat nem
vállalja, hogy visszaállítson, mert azt mindig ellenőriztetni kell. Javasolja, hogy saját
udvaron ásott kúttal oldják meg ezeket a problémákat.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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