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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. december 19.-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19.-én
15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház Könyvtár
termében megtartott üléséről.
Napirend
1. Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
2. Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodása
3. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
2014. évi átmeneti gazdálkodása
4. Az Állami Számvevőszék jelentése az önkormányzatok belső kontrollrendszere
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
ellenőrzéséről intézkedési terv
5. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
6. A Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. A Gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
8. A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási
megállapodás módosítása
9. Települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
10. ÉRV. Zrt.-ben részesedés megszerzése
11. Tó környéki fejlesztés
12. Városközpont koncepció
13. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

185/2013.(XII.19.) ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése
186/2013.(XII.19.) Bioplastic Hungary Kft. Vételi és Fejlesztési Szándéknyilatkozata
Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
187/2013.(XII.19.)
munkájáról
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
Köznevelési
188/2013.(XII.19.)
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi átmeneti gazdálkodása
Az Állami számvevőszék jelentése az önkormányzatok belső
189/2013.(XII.19.) kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és
a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről intézkedési terv
190/2013.(XII.19.) Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás
191/2013.(XII.19.)
Társulási megállapodás módosítása
192/2013.(XII.19.) Tó környéki fejlesztés
193/2013.(XII.19.) Városközpont koncepció
194/2013.(XII.19.) A főépítész megbízásának meghosszabbítása
195/2013.(XII.19.) Védőnői szolgálat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
196/2013.(XII.19.)
Csóka Nikoletta pályázó
197/2013.(XII.19.) Rendőrség részére 2 db tablet ajándékozás
198/2013.(XII.19.) Illés András ápolási díj megállapítás
199/2013.(XII.19.) Balogné Juhász Klára ápolási díj megállapítás
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Határozat határideje
közlésre azonnal
2014. január 31.
2013. december 31.
2014. február 15.
2014. január 4.
2013. december 31.
2013. december 31.
2014. március 31.
2014. január 31.
2013. december 31.
2014. január 31.
azonnal
2014. január 31.
2013. december 19.
2013. december 19.

200/2013.(XII.19.) Márton Gyuláné ápolási díj elutasítás
201/2013.(XII.19.) Balázs Dénesné ápolási díj megszüntetés
202/2013.(XII.19.) Lakatosné Hrabóczki Andrea ápolási díj megszüntetés

Rendelet száma
19/2013.(XII.19.)
20/2013.(XII.19.)
21/2013.(XII.19.)
22/2013.(XII.19.)

2013. december 19.
2013. december 19.
2013. december 25.

Rendelet tárgya
Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodása
Szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet

Bélapátfalva, 2013. december 19.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19.-én
15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház Könyvtár
termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csuhány Béla, Vizy Pál, Bajzát Zsolt Képviselő-testületi tagok.
Nem jelentek meg: Csűrös Zoltán Képviselő-testületi tag.
Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek:

Zsebe József Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
Hudák József ÉRV Zrt. részéről
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket és a megjelenteket, megállapítja,
hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 10. napirendi pont 1. napirendi pontként, valamint az
egyéb ügyek indítványokból a Bioplastic Hungary Kft. Vételi és Fejlesztési Szándéknyilatkozat
2. napirendként való megtárgyalását.
Napirend
1.
2.
3.
4.
5.

ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése
Bioplastic Hungary Kft. Vételi és Fejlesztési Szándéknyilatkozata
Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodása
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
2014. évi átmeneti gazdálkodása
6. Az Állami Számvevőszék jelentése az önkormányzatok belső kontrollrendszere
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
ellenőrzéséről intézkedési terv
7. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
8. A Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
9. A Gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
10. A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási
megállapodás módosítása
11. Települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
12. Tó környéki fejlesztés
13. Városközpont koncepció
14. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 igen
szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, a napirendi pontot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta a napirendi pontot, 3 igen 1 tartózkodás szavazattal támogatja és javasolja
elfogadásra a 28.500 Ft-on való részvény vásárlását. Megjegyzi, hogy pár évvel ezelőtt egy
elhúzódó per volt, mert szerettünk volna tulajdont, nem lehetett, most viszont felajánlják, talán a
jó kapcsolat kialakítása végett. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal
kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. Kérdezi Hudák József urat az ÉRV Zrt. részéről
meghívott vendéget, van-e kiegészíteni valója a napirendi ponthoz.
Hudák József ÉRV Zrt. részéről meghívott:
Köszönti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait és a megjelenteket.
Egyetért a polgármester úr által elhangzottakkal, volt itt egy kettősség az ivóvíz rendszer nem
került önkormányzati tulajdonba akkor, amikor a 90-es években voltak ezek a vagyonátadások,
a szennyvíz közmű önkormányzati beruházásként valósult meg, és önkormányzati tulajdonba
kerülhetett. Maga a részvényvásárlás, illetve részvény felajánlás minden önkormányzatnak, a
nagyoknak is és a kisebbeknek is egy darab részvény a nemzeti vagyonkezelő részéről, lehet
azt mondani, hogy valójában a víziközmű jogszabálynak, törvénynek való megfelelés.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az ÉRV Zrt.-ben való részesedés megszerzéséről
az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
185/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki
az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben való részesedés
megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény
megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 10.000 Ft
névértéken, 28.500 Ft vételáron.
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az
Önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére
megszerzéskori értéken.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés
hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi, és a
vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület
a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: polgármester
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II. Napirend
Bioplastic Hungary Kft. Vételi és Fejlesztési Szándéknyilatkozata
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A vásárlási szándéknyilatkozatot támogatjuk,
szándékunkat fejezzük ki abban, hogy eladni kívánjuk a kizárólagosan Bélkő Kft. tulajdonban
lévő ingatlanokat. Másról nem tudunk szándéknyilatkozatot kiadni, viszont ezt a
szándéknyilatkozatunkat a meglévő volt új cementgyári területre, ami 49 hektár, plusz
megjelölve mellette, a mellette lévő külterületi ingatlanokra korlátozzuk. Van az eszköz
kimutatásban egy könyvelői program, egy térkép program, ami használhatatlan a Bioplastic
Hungary Kft. számára, illetve a Balatonszabadi-Sóstói nyaraló, amitől nem kíván megválni a
Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület. Két vitatott helyrajzi szám is szerepel, amire
megkötött előszerződésünk van, annak terminusa 6. hó 30.-án jár le, arra nem tudunk
nyilatkozni. Amíg a 6. hó 30.-ai terminusból ki nem lépnek, elővételi szerződés záradékaként
szerepel, hogy 6. hó 30.-ig történjen valami előrelépés, különben semmis az elővételi
szerződés. Amennyiben érkezik egy jelentősebb, olyan irányú igény, hogy 8 napon belül a
kifizetés megtörténik, akkor megfontolja a taggyűlés, hogy eláll-e az elővételi szerződéstől.
Olyan rendelete van az Önkormányzatnak, hogy ingatlan értékesítés kizárólag értékbecslés
alapján történik, és 3 M Ft csak maga az értékbecslés, ezt elvégezzük akkor, ha valamilyen
összeg, zárolásra kerül ügyvédi letétbe, vagy a vételi előszerződésnek foglalója, előlegeként.
Ez volt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja.
Zsebe József Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-testületi
tagokat, és elmondja, hogy a vételi szándéknyilatkozatot azért adták be december 16.-án, mert
akkor még abban a tudatban voltak, amit leírtak, konkrétumot nem tehettek bele, viszont a mai
nap folyamán ez megváltozott. A Bioplastic Hungary Kft. részére történő hitelnyújtásnak minden
akadálya a mai nappal megszűnt. Minden dokumentumot, szerződést elhoztam a testületnek
bemutatásra, beleértve a bankgarancia nyújtást, ami 120 M euróról szól, valamint a megkötött
hitelszerződést. A hitelt nyújtó bank tájékoztatott, hogy az egy akadály, ami aggályossá teheti a
lebonyolítást a Magyar jegybanki törvény, ami úgy szól, hogy 20 M Euro fölött Magyarországra
behozandó pénzösszegnél a Magyar jegybank 30 napos felülvizsgálati gyakorlati jogkörrel bír
és ezt 6-szor egymás után megismételheti. A hitelt nyújtó Düsseldorfi Bank, amely megadta a
120 M euróról szóló bankgaranciát a mai nap megkapta írásban a jegybanktól a dokumentumot.
A magyar jegybank értesítette, hogy tudomásul vette a hitel tranzakció elindítását, így a pénz
eredete a törvénynek megfelelő, nincs további akadály a behozatalnak. Ezek után azt tudom
mondani, hogy ha holnap nem is, de két ünnep között eljuttatjuk a hivatalos vételi nyilatkozatot
az önkormányzat részére, megjelölve benne az időpontot, hogy a pénz bankszámlára érkezést
követő 8 munkanapon belül hivatalosan kifizetésre kerül.
Ferencz Péter polgármester:
Összefoglalja az elhangzottakat. Van egy szándéknyilatkozat, amire az önkormányzat válaszol
egy szándéknyilatkozattal. A Bioplastic Hungary Kft. 2014. január hónapban bead egy konkrét
vásárlási szándéknyilatkozatot, konkrét napi megjelöléssel, mikor tudja az ellenértéket kifizetni.
A részleteket akkor kell megbeszélni, hogyan történik a kivitelezés. Megoldást kell keresni, mert
gyakorlatilag nagy mennyiségű munkavállalói létszámról beszélünk, hogy lerövidítsük ezt az
időszakot, kell találnunk egy közös megoldást. Ilyen nagyságrendű értékbecslés elkészítése
minimum 2 hónap, ha egy értékbecslő készíti, de kereshetünk több értékbecslőt és le lehet
szakaszolni.
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Zsebe József Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója:
Nem véletlenül jelöltük be sem a Sóstói üdülőt, sem a Telekessy Vendégházat. Elő van írva a
hitelszerződésben, hogy humanitárius célra éves szinten a nettó adózott nyereség hány %-át
kell nyújtani. Bejelentkeztek nagyon sok helyről hivatalok, iskolák, óvodák, hogy szeretnék ezt
igénybe venni. Iparűzési adó jogcímen, illetve a keretből olyan helyre szeretnénk tenni a
pénzünket, amit Bélapátfalván már csináltak, erre a célra Sóstó nagyon jól jött, felújításra,
gyerekek ingyenes üdültetésére, ugyanabban a formában, ugyanolyan szinten a továbbiakban
is, mint eddig, és ez vonatkozik a Telekessy Vendégházra is. A Bioplastic Hungary Kft. a
továbbiakban, amint megtelepedtünk Bélapátfalván, itt lesz az anyavállalatunk, a központunk,
az összes pénzünket, amit ki lehet vonni az adózott nyereségből humanitárius célra fordítsunk,
azt itt szeretnénk elkölteni.
Ferencz Péter polgármester:
Elsőkörben szavazni fogunk a Pénzügyi Bizottság döntéséről, hogy az Ipari park területeket
kívánjuk eladni. Eddig, ha eljutottunk, akkor következő körben le kell ülni a Képviselőtestülettel, hogy a humanitárius célok keretében miket célozhatnánk meg, mert nagyon jó lenne
egy Orvosi ügyelet, amire nem tudtunk elég tőkét szerezni.
Zsebe József Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója:
Miután a D-P Konzorciummal történtek tárgyalások, szándékunkban áll a Vidámparkot
átalakítani, ott fogászatot, belgyógyászatot, orvosi rendelőt kialakítani, gépekkel, eszközökkel
felszerelve, nem csak a vállalkozás dolgozóinak kiszolgálására, hanem Bélapátfalva, és a járás
teljes területén lévőket.
Ferencz Péter polgármester:
Még egy dologra hívná fel a Kft. (beruházó) figyelmét, egy neuralgikus pont van, az Irodaház.
Bélapátfalva Önkormányzata, mivel Bélapátfalva járási székhely, kötelezve van arra, hogy a
Járási Irodaháznak és az ott benne lévő funkcióknak helyet biztosítson. Amennyiben az
Irodaházra is igényt tart a Kft., akkor ezt nem tudjuk megadni, ki kell válltani, mert jelenleg nincs
másik ingatlan Bélapátfalván, amibe az ott dolgozó 70 főt el tudjuk helyezni. A Járás, a
Rendőrség, a Gyámhivatal, az Okmányiroda, és a Munkaügyi kirendeltségi központ érintett ez
ügyben.
Zsebe József Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója:
Kijelenti, Zsebe József, mint a Bioplastic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, hogy ha
Bélapátfalva polgármestere tud biztosítani egy olyan ingatlant, vagy építésre alkalmas
közművesített területet, ahová lehet építeni, megépítik a Járási Hivatalt. Bioplastic Hungary Kft.
fejlesztése megindul, azonnal épül az Irodaház, ezt magára vállalja.
Vételi nyilatkozatba belefoglalják, a nagycsarnok nélkül nem indulnak el.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Bélapátfalva Önkormányzat Képviselő-testületét szavazzanak, a Bioplastic Hungary Kft.
Vételi és Fejlesztési Szándéknyilatkozatáról a Pénzügyi Bizottság álláspontja alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
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186/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bioplastic Hungary Kft. részéről benyújtott Vételi és Fejlesztési
Szándéknyilatkozatát azzal a kiegészítéssel, miszerint szándékunkban áll
eladni a felsoroltakból azokat az ingatlanokat amelyek:
• szabad ingatlanok,
• Bélkő Kft. tulajdonában vannak,
• Ipari parkon belül (új cementgyár területe), és külterületi ingatlanok
• meglévő előszerződéssel rendelkeznek, azok meghiúsulása esetén,
• Járási Hivatal elhelyezésére szolgál és helyette új Irodaház építésére
kerül sor.
A területek megvásárlására vételi kérelem kerüljön benyújtásra.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester
III. Napirend
Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel a napirendi pontot, majd átadja a szót Fehér Lászlóné címzetes
főjegyző asszonynak.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2013 évi munkáról szól, szeptember 30.-ai
adatokat tartalmaz, egyéb kiegészítés nincs.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
187/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat
elfogadta a Bélapátfalvai Közös
tevékenységéről szóló beszámolót.

Képviselő-testülete megtárgyalta és
Önkormányzati Hivatal 2013. évi
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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IV. Napirend
Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, kérdezi a napirendi ponttal
kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az Önkormányzat 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 19/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendeletet, az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról. (1.
melléklet)
V. Napirend
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014.
évi átmeneti gazdálkodása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan, kérdezi van-e
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
188/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi átmeneti gazdálkodását az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés alapján.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester

VI. Napirend
Az Állami Számvevőszék jelentése az önkormányzatok belső kontrollrendszere
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
ellenőrzéséről intézkedési terv

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja, a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan, belső
kontrollrendszerben vannak hiányosságok, az új törvény alapján kell belső ellenőr, vagy
kommunikációs felelős, nem tudjuk a jövő évi költségvetési számokat, így garantálni sem tudjuk
a plusz fő felvételt. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra
javasolja. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az Állami Számvevőszék jelentése az önkormányzatok
belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés
működésének ellenőrzésének intézkedési tervéről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
189/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék
Elnöke által 2013.12.02. napján aláírt és a 2013.12.04.-én közzétett jelentésben
(Iktatószám: V-0156-034/2013., Témaszám: 1190, Vizsgálati azonosító szám:
V064918.) szereplő megállapítások és javaslatok végrehajtása érdekében az
alábbi Intézkedési Terv-et fogadja el.
Intézkedési Terv
Az Állami Számvevőszék „az önkormányzatok belső kontrollrendszere
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés
működésének – 2013. évben induló – ellenőrzéséről Bélapátfalva” szóló
jelentés végrehajtására.
Az Állami Számvevőszék intézkedést igénylő javaslatai:
A jegyzőnek
1. a kontrollkörnyezettel kapcsolatban:
a) Aktualizálja a Számv. tv. 14. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a számviteli politikát és az eszközök és források értékelési szabályzatát.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
b) Alakítsa ki a Htv. 140. §. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az
Önkormányzat intézményeinek számviteli rendjét
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. március 31.
c) Intézkedjen a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az
ellenőrzési nyomvonal rendszeres aktualizálásáról
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént és folyamatos.
d) Készítse elő a Mötv. 81. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében a
Kttv. 83. §-ában foglaltaknak megfelelően a köztisztviselőkkel szembeni
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás
szabályainak dokumentumait és kezdeményezze a polgármesternél a Kttv. 231.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján annak Képviselő-testület elé terjesztését.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
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2. a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban:
Mérje fel és állapítsa meg - a Bkr. 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a
Polgármesteri
Hivatal
tevékenységében
és
gazdálkodásában
rejlő
kockázatokat, határozza meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges
intézkedéseket, valamint azok teljesítése folyamatos nyomon követésének
módját.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént és folyamatos.
3. a kontrolltevékenységgel kapcsolatban:
a) Határozza meg az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az
érvényesítés és az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint ezeket végző személyek kijelölési
rendjével kapcsolatos előírásokat.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
b) Intézkedjen arról, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítésigazolásra, az
érvényesítésre és az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás
mintájukról – az Ávr. 60 § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - belső
szabályozás szerinti, naprakész nyilvántartást vezessenek.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
c) Határozza meg az Ávr. 13. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
gazdasági feladatot ellátó vezető és alkalmazottak helyettesítésének rendjét.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. március 31.
d) Határozza meg a Kttv. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
jogviszony megszűnése esetére a munkavállaló folyamatban lévő feladatai
átadásának rendjét.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
4. az információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatban:
a) Szabályozza a Bkr. 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
szervezeten belüli információáramlás rendszerét.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
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b) Állapítsa meg az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
rendjét.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént.
c) Biztosítsa az lkr. 14. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
iratforgalom dokumentálásával, hogy az iratok szervezeten belüli útja pontosan
követhető és ellenőrizhető legyen.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: A képviselő testületi döntés elfogadásától azonnal és folyamatos.
5. a monitoring rendszerrel kapcsolatban:
Alakítsa ki és működtesse a Bkr. 3. § e) pontjában és a 10. §-ában foglaltak
alapján a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon
követését biztosító rendszert.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént és folyamatos.
6. a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok működésével
kapcsolatban:
Intézkedjen - a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában feltárt
hiányosságok megszüntetése, illetve az operatív gazdálkodás során a
működésbeli hibák megelőzése, feltárása és kijavítása érdekében - arról, hogy:
a) a teljesítésigazolásra-az Ávr. 57. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak
megfelelően - kijelölt személyek az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizzék a kiadások
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában
foglaló kötelezettségvállalás esetében a szerződés, megrendelés teljesítését,
és azt az Ávr. 57.§ (3) bekezdésében foglalt módon igazolják;
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Végrehajtása megtörtént és folyamatos.
b) az Ávr. 55. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően kerüljenek kijelölésre az
érvényesítésre jogosult személyek;
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: A képviselő testületi döntés elfogadásától azonnal és folyamatos.
c) az érvényesítő ellenőrizze - az Á vr. 58. § (1) bekezdése szerint- a
teljesítésigazolás alapján- az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak
hiányában is- az összegszerűséget, a fedezet meglétét és a megelőző
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ügymenetben az Áht., az Áhsz., az Á vr. előírásainak és a belső
szabályzatokban foglaltaknak a betartását;
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: A képviselő testületi döntés elfogadásától azonnal és folyamatos.
d) az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően
jelezze az utalványozónak, ha az Áht. vagy az államháztartási számviteli
kormányrendelet, az Ávr. és a belső szabályzatokban foglaltak megsértését
tapasztalja;
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: A képviselő testületi döntés elfogadásától azonnal és folyamatos.
e) a kötelezettségvállalás nyilvántartás feleljen meg az Ávr. 56. § (1 )-(3) és (6)
bekezdéseiben foglalt előírásoknak.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Meglévő nyilvántartás rendbetétele 2014. január 31.-ig és ezt
követően folyamatos.
7 . a belső ellenőrzés működésével kapcsolatban:
a) Intézkedjen a Bkr. 17. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső
ellenőrzési kézikönyv rendszeres, de legalább kétévenkénti felülvizsgálatáról.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. március 31.
b) Intézkedjen a stratégiai ellenőrzési tervnek a Bkr. 30.§ (1) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerinti - a belső kontrollrendszer általános értékelésével
történő –kiegészítéséről.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. március 31.
c) Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési terv a Bkr. 31. § (4) bekezdés a) és c)
pontjaiban foglaltak szerint tartalmazza az ellenőrzési tervet megalapozó
elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
valamint az ellenőrzések célját.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
d) Intézkedjen az éves ellenőrzési terv Képviselő-testület elé terjesztéséről
annak érdekében, hogy azt a Képviselő-testület a Mötv. 119. § (5) és a Bkr. 32.
§ (4) bekezdésében előírt határidőn belül hagyja jóvá.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
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e) Intézkedjen arról, hogy az éves ellenőrzési terv a Bkr. 31.§ (2) bekezdése
alapján kockázatelemzésen alapuljon.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
f) Kezdeményezze, hogy az éves ellenőrzési terv a Bkr. 31 . § (2)
bekezdésének előírása szerint a stratégiai tervben és a kockázatelemzésben
felállított prioritásokon alapuljon.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
g) Intézkedjen arról, hogy ellenőrzés elhagyása vagy új ellenőrzés indítása
esetén -a Bkr. 31.§ (5) és 56.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően-az
éves ellenőrzési tervet a jegyző egyetértésével módosítsák.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Ellenőrzési terv módosításának jóváhagyását követő 30 nap.
h) Kezdeményezze, hogy a Bkr. 33. § (2) bekezdésében foglalt előírás szerint a
végrehajtott ellenőrzésekhez minden esetben ellenőrzési program készüljön, és
azt a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Vizsgálatvezető kijelölését követően, ellenőrzés megindítását
megelőzően.
i) Készítsen intézkedési tervet a Bkr. 45. § (1 )-(3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően a belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatok
végrehajtására, az előírt tartalommal és határidőn belül.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: Előírt határidőn belül.
j) Kezdeményezze, hogy a belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentések alapján
tett intézkedések nyomon követését a Bkr. 21. § (2) bekezdés d) pontjában
előírtak szerint biztosítsa.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. január 31. és folyamatos.
k) Kezdeményezze, hogy a Bkr. 50. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglalt előírások
szerint a belső ellenőrzési vezető az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást
vezessen.
Elkészítéséért felelős: Jegyző
Határidő: 2014. január 31. és folyamatos.
Határidő: 2014. január 4.
Felelős: Polgármester
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VII. Napirend
Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja, a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan, kérdezi van-e
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
190/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi
ellenőrzési tervét. (2. melléklet)
Az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét (2010-2014) az alábbiak
szerint módosítja és egészíti ki:
5.) pont helyett:
A Közös Önkormányzati Hivatal nem foglalkoztat belső ellenőrt, így a belső
ellenőrzési tevékenység megszervezése külső szolgáltató bevonásával történik,
az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződéssel. A
külső szolgáltató biztosítja a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szerinti
szakmai követelményeknek megfelelő belső ellenőrt.
1. Ellenőrizendő folyamatok kiegészül:
Ellenőrizendő folyamatok: Közpénzek felhasználása, nyilvánosság biztosítása.
Közadattár, közérdekű adatok közzétételi kötelezettsége.
Gyakorisága: Minden második évben.
Azonosított kockázat: - jogszabályi kötelezettség be nem tartása,
- nyilvánosság biztosításának hiánya.
Erőforrás szükséglet: Ellenőrzési napok száma az ellenőrzési programban kerül
megállapításra, az adott költségvetési szerv nagyságrendjétől függően.
2.Kockázatok azonosítása kiegészül:
Közpénzek felhasználása, nyilvánosság biztosítása. Közadattár, közérdekű
adatok közzétételi kötelezettsége.
Kockázat leírása
Hatás
Kockázat
jogszabályi kötelezettség be nem tartása
M
M
nyilvánosság biztosításának hiánya
K
K
Összértékelés: K
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
VIII. Napirend
A Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja, a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan. A Szociális
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra
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javasolja. Kérdezi a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról a tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
20/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.)
rendelet módosításáról.
(3. melléklet)
IX. Napirend
A Gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti, a Képviselő-testületi tagokkal a napirendi pont, 2014. január 1-jétől a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megszűnik, helyette a rászorulók önkormányzati segéllyel
támogathatóak, mely a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben lett szabályozva.
Kérdezi a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e észrevétel,
javaslat. Kéri szavazzanak a Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról a tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(4. melléklet)
X. Napirend
A Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási megállapodás
módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti, a Képviselő-testületi tagokkal a napirendi pont. Bizottságok nem tárgyalták a
napirendi pontot, így kéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselőtestületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Kormányhivatal részéről döntés született, új szabály lépett érvényben kiválás szabályai, a
kötelezettség teljesítésére 30 nap áll rendelkezésre.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e észrevétel,
javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás
Társulási megállapodás módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
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191/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva és
Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás 11. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ b.) Kiválás szabályai: A társulásból a naptári év utolsó napjával –
december 31.-ével – lehet kiválni. A kiválásról szóló minősített többséggel
hozott határozati döntés a Képviselő-testület legalább hat hónappal
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.”
2. A Megállapodás 13. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„13. Az önkormányzat által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati
hivatal, írásban felszólítja a kötelezett önkormányzatot a kötelezettség
teljesítésének 30 napon belüli rendezésére.”
3. Hatályát veszti a Megállapodás 6. pontjának „ A társulási tanács
döntéshozatala” cím alatti d.) alpontja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
XI. Napirend
Települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan, 2014. január 1-től
új hulladékgazdálkodási törvény van érvényben. Katasztrófavédelem szállítja a hulladékot 130
településen. A szállító cégek nem rendelkeznek az előírt engedéllyel, így a Katasztrófavédelem
fogja kijelölni a szállítót. A jelenlegi cég, akivel szerződésben állunk az egyedüli, akinek van
engedélye. A rekultivációt megkezdték a Szilvásvárad felőli területen. Bükkszentmárton
megkapta az árajánlatot a Pevik-től, jövő évre vonatkozólag nincs különösebb eltérés a
szemétszállítási díjban. Kérdezi a Képviselő-testületi tagokat a napirendi ponttal kapcsolatosan
van-e észrevétel, javaslat.
Megállapítja, hogy Csuhány Béla Képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület határozatképes.
Barta Péter Képviselő:
½ év múlva kész lesz a rekultiváció.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri szavazzanak, a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletről a
tervezet szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
22/2013.(XII.20.) az önkormányzati rendeletet a települési hulladékgazdálkodásról.
(5. melléklet)
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XII. Napirend
Tó környéki fejlesztés
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testületi tagokkal a napirendi pontot, majd átadja a szót, Csuhány Béla
képviselő úrnak.
Csuhány Béla képviselő:
A korábbi döntés értelmében a hivatal kapott egy árajánlatot a közműtervező cégtől. A
bizottságon belül pár kérdés merült fel. A fejlesztési díjnak a fedezete melyre választ kaptunk,
10 M Ft van a KHT-ból korábban megszavazott, de még le nem hívott keretből, tehát ez
biztosítja a fedezetet. A költségvetés készítés szerepel az ajánlatban, ha egy mód van rá, akkor
a kiírás a műszaki tartalom teljes költségvetését lefedje, mivel általában ezek a tervezői
költségek nem igazán fedik a valóságot. Viszonylag nagy tervezési díjról beszélünk, és eléggé
kényes területről, hiszen a Natura 2000 terület, a Nemzeti Park közelében vagyunk, és első
ütemben nyilatkoztatni a közműveket és a hatóságokat. Abban maradtunk, hogy a hivatal
vezetése és a polgármester úr a tervezővel tárgyal, hogy ő hogy látja ezt a kérdést. Ami nem
merült fel a Bizottsági ülésen, a híd rekonstrukció, az szó szerint rekonstrukció legyen.
Található még itt a településen olyan fotó, ami bemutatja a régi hidat, és azt gondolom, az
lenne a szerencsés és hiteles, ha régi alapokra helyezzük a hidat. Ezekkel a kiegészítésekkel a
híd rekonstrukció kivételével a Pénzügyi és Gazdasági bizottság támogatja ezt a napirendet és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek is.
Barta Péter képviselő:
Egy új tervet kár lenne készíteni. Kérdezi, a régi híd egy kultúrtörténeti emlék volt?
Csuhány Béla képviselő:
A fahíd eredeti állapotba kerülne visszaállításra. Azt gondolom, hogy akkor lenne igazán hiteles,
hogyha már meghagyjuk az alapokat, akkor a felépítmény is valahol tükrözné azt a múltat.
Vizy Pál képviselő:
Annyit szeretne hozzátenni, hogy jó hogy van tervezési költség keret, amit föl tudunk használni.
Nem szeretné megint azt megélni, hogy megtervezünk valamit és semmi nincs belőle. Ennek
nem kevés tervezési díja van. A tervezési díjra úgy lenne szükség, amikor tudjuk, miből fogjuk
ezt az egész rendszert elindítani, ha nem is az egészet, akkor ütemezve. 109 M Ft a projekt,
nem kevés pénz. Tudjuk preferálni a bevételi oldalát vagy pályázati oldalát? Volt itt egy felvetés
az előbb ingatlan vásárlási szándékkal, „nem biztos, hogy jó a gondolata”, nem-e lehetne a
kettőt valami úton ötvözni?
Ferencz Péter polgármester:
Több lépcsőt kell előtte megjárnunk, amíg nem érkezik ide a levél, hogy visszakaptuk a
területeket, ezeket még most kértük vissza, addig nem indítunk semmiféle tervezési folyamatot.
A nemleges válasz is jó nekünk, mert azt még megfellebbezhetjük, és ha akkor is nemleges,
akkor még mindig dönthetünk úgy, hogy a terület kezelőjével közösen indulunk pályázatba.
December 20. volt a határidő, de nem tudtunk pályázni, mert nincs terv. Valamilyen szinten el
kell jutni a tervhez és természetesen nem egyszerre kifizetendő összeg, több fázisa lesz, de
erről akkor kell döntenünk, ha a területet visszakaptuk. A fejlesztésnek az 1/3 része, a vízi
látványosság, 2/3 része az a Táncsics utca végétől a jelenlegi közvécéig történő közművek víz
és szennyvíz kivezetése. A projekt a rajta építendő rafting pálya és vízi látványosság miatt nem
18

elképzelhető vezeték kiépítés nélkül. Ebből 70 M Ft a vezeték kiépítés, és 35 M Ft lesz maga a
látványosság, a vízi park kiépítése. Egy ilyen terv elkészítése több hónapot vesz igénybe.
Barta Péter képviselő:
Gerincvezeték kiépítés már 30 éve napirendi ponton van. Kész tervek kellenek, eddig arra
hivatkoztunk nincs pénz.
Csuhány Béla képviselő:
Miután a fedezet biztosított, nem látja akadályát a továbblépésnek, a költségvetési kiírást
javasoljuk célszerűnek a költségvetéssel szemben. Kérjünk engedélyt, egy olyan kezdeti fázisra
ahol még nem kell kifizetni az egész tervezési költséget, hanem például csak a 20%-át, és
akkor a hatósági döntés elgondolkodtat arról, hogy érdemes-e tovább folytatni vagy sem, vagy
milyen költségekkel jár. Ami felmerült még a bizottság előtt, alsó, felső, középső tó. A tervben
nincsenek fák berajzolva, a patakmeder bővítésével kerülnének kialakításra, nem foglalják el
azt a zöld területet, ahol most a szalonnasütők vannak, legfeljebb a szalonnasütők minimális
áthelyezéséről kell gondoskodni. A bejövő patak visszaduzzasztó patak, ha vízhiány van, ebből
tudunk felfogni vizet, egy visszaduzzasztó művel.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az
elhangzottak alapján és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, elfogadható-e a Tó
környéki fejlesztés.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta az alábbi határozatot:
192/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva, Gyári tó turistacentrum fejlesztési ajánlatát az alábbi
kiegészítésekkel:
• költségvetési kiírás készüljön, illetve tervező valós költségvetést
készítsen,
• az államtól kerüljön átadásra a terület az önkormányzat részére,
• megvizsgálni elvi engedély beszerzését,
• fahíd rekonstrukciója történjen meg, és amennyiben megtörténik, az-az
eredeti állapot szerint valósuljon meg.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: polgármester
XIII. Napirend
Városközpont koncepció
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel a napirendet, átadja a szót Csuhány Béla képviselő úrnak, hogy
tájékoztassa a Képviselő- testület tagjait a bizottság javaslatáról.
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Csuhány Béla képviselő:
Megkaptuk a vázlatot és a szöveges anyagot, visszatérve az előző napirendhez, ott is felmerült,
hogy szép a tó környéke, de legalább annyira fontos a település központ, hiszen a település
jelentős része azért itt él és nem a tó környékén. Ha oda tudunk biztosítani fedezetet, akkor ide
is kell legalább olyan szinten, hogy olyan úton induljunk el, ami lehetőség szerint jó irány a
végkifejlet vonatkozásában. Az eddig tett tervezési koncepció, az építész úrral konzultálva,
rajzilag megfogalmaz egy tervezési programot. Ennek keretében rendezi valamilyen formában a
parkolók, a gyalogos forgalmat, a közútvonalon való átközlekedést, illetve valamilyen szinten
belenyúl, a zöld területekbe. Főleg a nyugati oldali járdára gondolunk, áthelyezi a járdát, illetve
kiszélesíti a zöld sávot az út irányába, és ott parkolási lehetőséget biztosít a főút mellett, az úttal
párhuzamosan. Megfogalmaz egyfajta elrendezést a 100-as hrsz-ra, a piactérre. A bizottság
elég részletesen tárgyalta, megfogalmaztam egy javaslatot, de most kiegészíteném,
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja. Polgármester úr, jegyzőasszony, Bajzát képviselő
úr ott voltak, tudják igazolni a tartalmi változást. „ A bizottság egyetért a terv elemeivel, a keleti
oldali szerviz út kialakításával, gyalogos utak rendezésével, parkolók bővítésével és elvi
elrendezésével, azonban javasolja a korábban elfogadott település központ határok közötti
komplex tervezői vizsgálatot, és ezen felüli vizsgálat alapján, illetve ennek részeként javasolja a
szűkített belváros térrendezési tervének az elkészítését. Tekintsünk ki tágabbra, a Május 1 út
és Marx Károly utca közötti szakaszra. A piactér vonatkozásában célszerű megvizsgálni és
szükség szerint bővíthető pontokon a pavilonsor kialakítás lehetőségét, az egyedi kereskedői
ízlések szerinti pavilonos sátrak építésének lehetőségét nem javasoljuk. Az egységes
kialakításra kell törekedni. ” A főépítész úr nekünk leírta, gyakorlatilag tartó szerkezetet
komponálnak, mindenki tetszés szerint ráteszi a maga kis sátrát. Ha már rendezünk valamit,
akkor menjünk el egységes irányba, tegyük lehetővé a bővíthetőséget.
Ferencz Péter polgármester:
Ez már egy új feladat, amit megfogalmaztunk a bizottsági ülésen is. Az alapfeladat, amiről
döntöttünk korábban és kiadtunk az ez volt, amit itt látunk. Azt adtuk ki feladatul a főépítész
úrnak, hogy rövid időn belül konkrétan a parkolási kérdést és a piac valamilyen rendezését
oldjuk meg, nem a város teljes beépítési tervét. Amiről most dönteni fogunk, ez egy új feladat a
főépítész úrnak, és ezzel nem lesz se a piacterünk, se a parkolásunk rendezve.
Látni lehet, egy kis szökőkút van középen, köré alakított ki 4 darab pavilont, ami egyébként nem
pavilon, mert inkább az első fala van megépítve és a hátsó részre lehet a sátrat kapcsolni
mindenkinek. Előtte van 4 darab pad, ahová az árusok tudnak kipakolni, valamint kialakítottunk
egy szerviz utat, amit egyirányúvá tettünk. Lezártunk két fölösleges kijáratot, de közben parkoló
számot növeltünk. Az ABC előtt kiemelt térkövezett rész a gyalogos forgalmat követett előtérbe
helyezni, majd ott egy sávelhúzás, amit beépített a főépítész úr „forgalomlassítás” van egy
járdasziget és egy járdakapcsolat, ami nem csak járdakapcsolat, hanem a vele szemben lévő
ingatlannál, vagy valahol ahol a legésszerűbb, legpraktikusabb egy lakótelep felé nyitás is. A
sövény kikerülne nyugati oldalon az út szélére, ott egy szélesebb járda alakul ki, a szomszéd
település mintájára úttal párhuzamosan parkoló helyek kialakítása az árok lefedésével. A 100as hrsz-on 20 db parkolóhely kialakítás. Ha az átjáró így valósul meg, akkor a mostani ott lévő
buszmegálló fentebb kerül 20 méterrel Szilvásvárad irányába. Ezt a tervet szélesítsük ki a
Művelődési Ház, Bélkő Nonprofit Kft. közötti területre, komplexen vizsgáljuk meg, hogy hol
kerüljenek gyalogos átjárók kialakításra.
Csuhány Béla képviselő:
Szó szerint vizsgálatot, nem tervet, mert vita volt, hogy mire lesz, mire nem lesz fedezet. Egy
szélesebb vizsgálat keretében készítsünk egy szűkebb tervet, aminek az elemeit, mint tervezési
programot elfogadtuk.
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Ferencz Péter polgármester:
Akkor most nem arról van szó, hogy készíttessünk egy belső rendezési tervet, mert most arra
nem tudunk kiadni tervezői programot, hanem koncepciót készítsünk. A koncepció ne a napközi
otthon és a piactér közötti részre, hanem a Művelődési Ház és a Bélkő Kft. közé szóljon.
Csuhány Béla képviselő:
Erről van szó, és ennek részeként valósuljon meg majd konkrétan ez a terv.
Ferencz Péter polgármester:
A városközpont rehabilitáció egy önálló pályázat, abba ez a szakasz fog beleférni, ami itt van
előttünk, az építészek által orsó alakú térnek nevezett régi faluközpont. Azzal egyetértek,
vizsgáljuk meg komplexen, kell-e még valamit létrehoznunk.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, esedékes ez a városközpont rehabilitációs pályázat, van erre lehetőség most.
Ferencz Péter polgármester:
Ebben az évben volt kiírva.
Barta Péter:
Akkor lehet azt mondani, hogy erről is lemaradtunk. A bizottság felvetését akkor tudom
támogatni, ha ezzel párhuzamosan, ebből már valami megvalósulhatna. Amellett legyen a
Képviselő-testület, hogy most már kezdjük el az érdemi munkát, ne csak álmodozás legyen.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő távozott az ülésről. Döntéshozatalban résztvevők száma
5 fő, a testület határozatképes.
Januárig nem lesz kiírás, leáll a törvényalkotás, nem látom akadályát annak, hogy ezt
kiszélesítsük a Marx Károly és a Május 1. utca vonatkozásáig. Ezt írásban megkapja a
főépítész úr, határidő január 31. A februári első ülésünkön dönthetünk róla.
Barta Péter képviselő:
A Marx Károly út felőli aszfaltjárda átalakítására is nagy szükség lenne.
Csuhány Béla képviselő:
Elhangzott a tervek fontossága, tudjuk, hogy van ennek egy érvényessége, lehet felülvizsgálat,
de ennek lényegesen kisebb a költsége, mintha azt kérjük a tervezőtől, hogy holnapra kell.
Érdemes lenne, a főépítész urat bevonni olyan tervezésbe, hogy a szűkített, vagy a teljes
terület mibe fog kerülni. Ezt még javasolnám.
Ferencz Péter polgármester:
Bizottsági javaslat gyakorlatilag az, hogy ez, ami itt van jó, de egészítsük ki, határidő: január 31.
és akkor megnézzük a többi átkelőt és járdakapcsolatot. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak a városközpont és piac koncepciójáról és a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
javaslatáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot:
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193/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, a városközpont M=1:500-as léptékű, valamint a piac M=1:150-es
léptékű tervkoncepció elemeit, mellyel egyetért, a koncepciót az elhangzott
javaslatokkal szükséges kibővíteni, gyalogos utak rendezésével, parkoló szám
bővítésével, hosszabb szakaszon komplex vizsgálatot (gyalogos és gépjármű
forgalom, közművek, zöld felületek és parkolók). A piac területén pavilonsor és
kialakítás
lehetőségének
megvizsgálása.
A
egységes
bővíthető
továbbtervezésre ezek után kerül sor.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
A főépítész megbízásának meghosszabbítását április 30.-ig javasolja.
Csuhány Béla képviselő:
A feladat április 30.-ra nem lesz elvégezve, későbbi időpont kell.
Ferencz Péter polgármester:
Határozzuk meg a határidőt június 30.-ig. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a
határidő módosításáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta.
194/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 180/2011.
(X. 13.) sz. határozatával a Tér Építész Stúdió Bt.-vel (székhely: Budapest,
Városház u. 16. III. em. 5. a., képviseli: Bognár Endre okleveles építészmérnök)
főépítészi feladatok ellátására megkötött megbízási szerződést 2014. január 1.
napjától – június 30. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
XIV. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő úr visszajött az ülésre. Döntéshozatalban résztvevők
száma 6 fő. A testület határozatképes.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a védőnői körzetek kialakításáról. A bélapátfalvai
jelenlegi gyermeklétszám alapján kialakítandó körzet az nem kettő, hanem egy. A Szociális
bizottság sokat vitatkozott erről, de hozzá kell tenni, hogy ezzel nem tudunk vitatkozni, azon
majd tudunk, hogy az egy körzetet hogyan kívánja ellátni Bélapátfalva. A határozati javaslat
arról szól, hogy ezt egy 8 órás kolléganő lássa el, erre van fedezet.
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Szeptemberben egy államtitkári értekezleten vett részt, ahol elmondták, hogy decemberben
várhatóan béremelést hajtanak végre a védőnőknél, ez megtörtént Bélapátfalván is. A
következő lépése ennek az lesz, hogy 10 védőnőből 7 védőnő fog maradni, ami azt jelenti 30%os leépítés lesz. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
észrevétel, javaslat.
Barta Péter képviselő:
A Szociális Bizottság hosszan tárgyalta ezt a napirendet. Azt a javaslatot próbálta
megfogalmazni a Bizottság, hogy lehet-e esetleg más települések társulásba való bevonásával
pontszámot növelni, hogy ismét elérjük a két körzetet, és abban az esetben a jelenlegi
formában megtartja a védőnői szolgálatot Bélapátfalva, az egy 8 órás és egy 4 órás
tekintetében. Ha a környező települések részéről nincs fogadó készség, mert mindegyik
település el van látva valamilyen más Védőnői Társulással, akkor erre nincs remény. Nézzük
meg Nagyvisnyó vonatkozásában, ahol tudjuk, hogy a mi védőnőnk helyettesít, vagy egyéb
települések vonatkozásában van-e lehetőség rá, hogy az itt látott pontszámok annyira
megnövekedjenek, hogy maradjon a két körzet. Értjük, hogy csökkenő gyermeklétszámnál nem
lehet fenntartani olyan struktúrákat, amelyeket nem ehhez a létszámhoz alakítottak ki.
Ferencz Péter polgármester:
Nagyvisnyóval nem vagyunk társulásba, azt tudni kell, hogy az egyik 8 órás bélapátfalvai
védőnő, 4 órában a 8 óra mellett Nagyvisnyón dolgozik. Nem fűződik a településnek érdeke
ahhoz, hogy társuljon, mert ez a dolog így is meg lesz oldva. Ez a javaslat arról szól, 1 körzet, 1
főállású 8 órás védőnővel.
Csuhány Béla képviselő:
A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást a Szociális Bizottsággal ellentétben, hogy az 1 főállású
védőnői munkahelyet támogatja, azt javasolja elfogadásra.
Ferencz Péter polgármester:
Pénzügyi Bizottság javaslata egyezik az előterjesztéssel. 2014. február 1.-től a törvény alapján
meghatározott 1 körzet, 1 fő állású munkaidős védőnő lássa el. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak a védőnői szolgálatról előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta.
195/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy 2014. február 1.-től a Bélapátfalva Város II. számú. védőnői
körzete kerüljön megszüntetésre, Bélapátfalva és Mónosbél településeken egy
védőnői szolgálat működjön, és 1 fő teljes munkaidős védőnő lássa el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési engedély
módosítására és az OEP szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületi tagokat, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
pályázati díj 2014. évi fordulóra beérkezett ,, A” típusú ösztöndíj támogatásra jogosult Csóka
Nikoletta Bélapátfalva, Vasút út 6. szám alatti pályázó. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el.
196/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat „ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat ” 2014. évi fordulójára beérkezett „A” típusú
ösztöndíjpályázatot és döntött a támogatásra jogosult pályázóról.
Támogatásra jogosult: Csóka Nikoletta Bélapátfalva, Vasút út. 6. szám
alatti lakos pályázó.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter polgármester:
Tájékozatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Petrányi Lajos rendőr őrnagy bélapátfalvi
rendőrőrs parancsnoka volt nála azzal a kéréssel, hogy a Rendőrség részére 2 db tablet-et
szeretnének igényelni, ajándékozási szerződésben foglalva.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el.
197/2013. (XII.19) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a Bélapátfalvai Rendőrőrs részére 2 db táblagép kerüljön
beszerzésre 100.000 Ft összértékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester

Vizy Pál képviselő:
Csak egy észrevétel, a régi hivatal előtt, és az iparcikk előtt a közvilágítás megoldása.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart,
mivel önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal.
Kmf.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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