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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20.-án 15.00
órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében
megtartott üléséről.

Napirend
1. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi
költségvetésének elfogadása
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló
rendelet elfogadása
4. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5. Alapító okirat módosítása
6. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
13/2014. (II.20.)
14/2014. (II.20.)
15/2014. (II.20.)
16/2014. (II.20.)
17/2014. (II.20.)
18/2014. (II.20.)

Határozat tárgya
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás
2014. évi költségvetésének elfogadása
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének elfogadása
Ruximp Trade Kft. adásvételi szerződés
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület TAO-s program
megvalósításához, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát
Az iskola felvételi körzethatár
Farkas Istvánné ápolási díj elutasítása

Rendelet száma
2/2014.(II.27.)

Határozat határideje

Rendelet tárgya
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Bélapátfalva, 2014. február 20.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
2014.02.21.
2014.02.25.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20.-án 15.00
órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Vizy Pál, Csűrös Zoltán testületi
tagok.
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester
Meghívott:

Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Holló István Eger-Audit Kft. részéről
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből
6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 4. és 5. napirendi pontok kerüljenek levételre, mivel
nem készültek el, a többi napirendi pontot változatlan formában javasolja megtárgyalni.
Napirend
1. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi
költségvetésének elfogadása
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadása
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet elfogadása
4. Egyéb ügyek, indítványok

Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott az ülésről, a döntéshozatalban résztvevők
száma 5 fő, az ülés határozatképes.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 igen
szavazattal elfogadta.
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I. Napirend
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének
elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban, elmondja, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta a
napirendi pontot. Kéri Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagját és Csűrös
Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét ismertessék a bizottsági üléseken
elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi
költségvetését. A bizottság az előterjesztett kiadás és bevételi főösszegével elfogadta a
költségvetést, azzal a kitétellel, hogy a normatíva utólag is igényelhető és amennyiben erre sort
kell, hogy kerítsünk, akkor az illetékes intézmény tegye meg, hogy az esetleges
létszámpontosításból adódó bevétel kiesés nehogy fennálljon az intézményben.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is
megtárgyalta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi
költségvetését. Kiegészítést, módosítást nem tett hozzá a bizottság, elfogadásra javasolja.
Elmondja, mint információ jelent meg, egy-két felvetés. Az egyik az, hogy március 1. – től az
idősek bejutását segítenénk azzal, hogy meghatározott időközönként buszt biztosít az
önkormányzat a bejutáshoz nekik, valamint a vezető asszonnyal esett pár szó arról, hogy
megvizsgálják a termek bérbeadásának a lehetőségét, és erre egy szabályzatot fognak
készíteni. Ezen kiegészítésekkel javasolja a bizottság elfogadásra.
Ferencz Péter polgármester:
Összefoglalva, még annyit elmondana, hogy összesen a Bélapátfalvai önkormányzatnak most
1300 EFt-ot jelent, tehát a költségvetésünkből ennyit kell erre a feladatra fordítani. Tavaly nem
kellett, mert akkor évközben kaptunk szerkezetátalakítási támogatást 4 M Ft-ot. A 4 M Ft-ot az 5
település kapta, arányosan szétosztva ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbet kellett
hozzátenni a Társulás költségvetéséhez. Menet közben vizsgálni kell, hogy a normatíva
elszámolással, hogy haladunk látszik a költségvetésből, hogy Családsegítésnél 22 főre
terveztük a normatívát, de tudjuk, hogy ennek 27-nek lennie kellene. 3 főállású Családgondozó
van Bélapátfalván és 1 családgondozó maximálisan 9 főt gondozhat. Úgy vettük föl a
gondozónőket, hogy akkor bővítünk létszámot, ha megvan mindenkinek a gondozandó 9 fő, ami
meg is volt. Ebben benne van az is, amikor 1-2 ember kórházba megy 1-2 hétre, tehát pontosan
ez a 9 fő soha nem lesz meg. A 22 fő tervezést óvatosnak tartja, ez azt jelenti, hogy 5 fő 52
héten keresztül esik ki a gondozásból, bőven lesz itt pót normatíva igényünk, de ezt majd a
vezetőasszonynak kell a saját kollégáival rendezni.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e kiegészítés, javaslat. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot 5 igen szavazattal
elfogadta.
13/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2014. évi
költségvetését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
ülésen ennek megfelelően szavazzon. (1. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II. Napirend
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban, elmondja, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta a
napirendi pontot. Kéri Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagját és Csűrös
Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét ismertessék a bizottsági üléseken
elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta
a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. Egy információ azon
Képviselőknek, akik nem voltak ott a bizottsági ülésen, hogy az előterjesztésben egy számszaki
elírás szerepelt, a 99.249 e Ft, ami 99.295 e Ft-ra lett korrigálva. Kiegészítést, módosítást a
bizottság nem fűzött az előterjesztéshez, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését.
Kiegészítést, módosítást a bizottság nem fűzött az előterjesztéshez, egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e kiegészítés, javaslat. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot 5 igen szavazattal
elfogadta.
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14/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, mely beépül az
Önkormányzat költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló
rendelet elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban, elmondja, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta a
napirendi pontot. Kéri Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagját és Csűrös
Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét ismertessék a bizottsági üléseken
elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletet. Érdemi módosítás egy területen jelentkezett, a Mártírok útja tervkészítés
betervezett 1 M Ft-ot, javasolja megemelni 2 M Ft-ra, ennek forrásaként a József Attila úti
járdaépítés 4 M Ft-jának a terhére, így a Mártírok út 2 M Ft-os tervszámmal a József Attila úti
járdaépítés 3 M Ft-tal szerepel a bizottság javaslata szerint.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is
megtárgyalta a Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletét. Elmondja, hogy egy dolog került még megemlítésre, az Óvoda
költségvetésénél már láttuk, hogy a udvari játékok felülvizsgálata megoldandó feladat.
Költségvetésén belül az intézmény számoljon ezzel a becsült 300 E Ft-os összeggel, valamint a
Csuhány Béla képviselő úr által említett Mártírok út, József Attila út átcsoportosítás lett említve,
mint módosító javaslat, amit egyhangúlag elfogadásra javasolt a bizottság.
Csuhány Béla képviselő:
Konkrét szám nélkül került a bizottsági ülésen megfogalmazásra, amennyiben a tó környéki
ingatlanok kommunális adó bevétele tisztázódik a mostani képviselő-testületi ülésre, úgy a
testületnek lesz jogosultsága dönteni arról, hogy a Tó környékén további konténerek kerüljenek
kihelyezésre szemétszállítás céljából. Kérdezi sikerült-e ez ügyben információhoz jutni.
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a bizottsági ülés óta egyeztetett a pénzügyes és adó ügyes kollégákkal. 154
ingatlan van a Tó-környékén, amire ki van vetve a kommunális adó, ebből 15 nem fizetett a
tavalyi évben, így 1 M Ft az, ami befizetésre került. 5 konténer van, amit szállíttatunk
rendszeresen, ennek az összege 500 e Ft volt a tavalyi évben.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy az 5 konténer szemétszállítási díja belekerül 500 e Ft-ba, de ez nem azt jelenti,
hogy megtakarítottunk 500 e Ft-ot. Az utakat több alkalommal megtúrattuk, ami majdnem 500 e
Ft és folyamatosan nyíratjuk a füvet. Ahol eddig nem volt, javasolja az egy konténer
kihelyezését, és vegyük bele a szállítási költségekbe.
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett az ülésre, a döntéshozatalban résztvevők
száma 6 fő a testület határozatképes.
Csuhány Béla képviselő:
Javasolja a plusz egy konténer kihelyezését, az eddig ellátatlan területre.
Vizy Pál képviselő:
Elmondja, hogy a Zöld területek gondozása nem csak itt történik, hanem ha jól tudja az Apátság
és környékén is. Ezek után a zöld területek után kapnánk támogatást, ha tulajdonosok lennénk,
bevételi oldalon tudnánk növelni.
Egy észrevétele van a költségvetés azon részéhez, hogy a település központjában az ABC és a
Posta előtti parkolóknak az állapota évről évre egyre rosszabb. A postánál már kezd
katasztrofális lenni, és végig megy a parkoló részen a Bocskai útig. Ki van adva a főépítésznek
a településközpont tervezése. A foltozgatás már nem megoldás, 5 év múlva megint probléma
lesz.
Ferencz Péter polgármester:
Nem minden van betervezve, mert van olyan közhasznú társasági fejlesztési pénz, amit nem
hívtunk le, tavaly, meg tavalyelőtt sem. Az akkor lesz módosításba betéve, ha tudjuk, mihez
akarunk pályázni, vagy mihez akarjuk felhasználni. Ezért ne módosítsuk a költségvetési
sorokat.
Vizy Pál képviselő:
Nem szeretné módosítani a költségvetést, azt a 14 M Ft-ot úgy kell alakítani, hogy ez sürgős
probléma és kerüljön bele akár két részben is.
Csuhány Béla képviselő:
Az a javaslata, hogy ne címkézzük meg, tudjuk, hogy döntöttünk arról, hogy március végéig,
áprilisig a főépítész megvizsgáltatja ezt a kibővített településközpontot, amiről korábban
döntöttünk. ABC előtti parkoló és gyalogjárda az épüljön meg, annak keretében tegyük.
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Bajzát Zsolt képviselő:
Javaslatot szeretne tenni, nem volt jelen a bizottsági ülésen így most tenné meg javaslatát, ha
úgy döntünk, hogy módosítjuk a költségvetést. A IV. Béla úton a Hársas út és a település tábla
között a járda szakasz életveszélyessé vált, mert nem lehet közlekedni rajta, és javasolja ennek
a tervezését a költségvetésbe betenni. Ahogy beérkezünk a településre a volt mázsaház
épülete sem szép látvány, azt is minél hamarabb rendezni kellene. Kérdezi, hogy a civil
szervezetek működési támogatásánál 3,5 M Ft van összességében megjelölve, és lehet-e tudni
milyen megosztásban van ez elosztva.
Ferencz Péter polgármester:
Pályázati rendszert kell kidolgoznia az önkormányzatnak és pályáztatni kell a civil
szervezeteket. Az előterjesztőnek a tavalyi összeg plusz a sportnak egy megnövelt összeg, ami
van benne. A Bíráló bizottság majd megkérdezi és megnézi, hogyan volt tavaly szétosztva.
Bajzát Zsolt képviselő:
Azért kérdezi, mert a sportegyesületnek is kell egy kiinduló alap, mivel a sporttámogatás igen
csekély mértékű, és a legtöbbet az önkormányzat tud ebben segíteni.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy a pályázat benyújtásának a feltétele, hogy az előző éves támogatásával
elszámolt a pályázó civil szervezet.
Bajzát Zsolt képviselő:
Kérdezi, hogy 2,5 M Ft be van tervezve ügyeleti ellátásra, és mennyire elegendő ez az összeg.
Most még lehet ezen módosítani, hogy valóban megvalósuljon az, hogy legalább, hétvégén
legyen ügyelet, ahhoz ez az összeg mennyire elegendő.
Ferencz Péter polgármester:
A tárgyalások nem a klasszikus ügyelet irányában kezdődtek el. Két irányvonal van, az egyik az
úgynevezett elsősegély nyújtási pont, ahol a mentő állomás állandó dolgozói, nyújtanának egy
elsősegélyt, ami azért jó, mert megduplázzuk aznap vagy azon a hétvégén a létszámot. A
másik irányvonal, keressük a lehetőséget, hogy legyen a Szociális otthon anyaintézményében
orvosi ellátás, és akkor ez az összeg, amivel beszállunk támogatásként, az éjszakás orvosnak
a foglalkoztatásába. Ehhez csatlakozhatnak azok a települések is, akik ezt a szolgáltatást
igénybe kívánják venni, de nem fognak, mert nincs panasz az orvosi ügyelet jelenlegi
formájával, és sokkal olcsóbb is, mint ami eddig volt. Az egészségügyi komfortérzet növelése
érdekében ezt a pénzt rá tudjuk fordítani, így viszont el kell viselnünk azt, hogy ide más is fog
jönni, nem csak a bélapátfalvai lakosok.
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Évek óta 3 civil szervezet a Művelődési Ház úgynevezett csoportjai (Mozgáskorlátozottak,
Nyugdíjas klub, Vidróczky fotókör) éves támogatása a Művelődési Ház költségvetésében van
betervezve, marad-e így?
Ferencz Péter polgármester:
Beépítettük a Művelődési Ház költségvetésébe. Kiemelten oda kell figyelni a Vidróczky
fotókörre, mert náluk van egy elmaradásunk, amit majd pótolni kell, ennyivel kell őket segíteni.
Bajzát Zsolt képviselő:
Érdeklődik, hogy mennyire indokolt a turisztikai rendezvényeknek a dologi kiadásaként a 4 M
Ft, ami meg lett jelölve.
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Ferencz Péter polgármester:
Ez a tavaly le nem hívott, de Bélkő Kft. által megszavazott és elfogadott összeg. Nem kell
elköltenünk, ha nem költjük el, ott marad a Bélkő Kft.-ba. A többi település már fölvette, annyira
viszont indokolt, hogy 10 éves a város, jubileumi ünnepségek lesznek és ez a keret erre terv.
Elkülönült a Művelődési Ház egyéb programjaitól, mert korábban volt nézeteltérés, hogy a
Művelődési Háznak kell-e turisztikával foglalkozni. Ezt most külön tettük. Igazgató asszonnyal
és az elnök úrral, meg kell beszélni, hogy ebből a programból ki hogyan veszi ki a részét. Nem
a polgármester és a jegyző feladata lesz a műsortervet összeállítani. Amennyiben kulturális
közcélú munka megszűnik, akkor megbízással egy fő lesz alkalmazva, hogy menedzselje a 8
db Turisztikai programot. Személy szerint látni szeretné, hogy a programoknak konkrétan ki a
felelőse, kinek mi lesz a feladata (plakátozás, meghívás, ügyfelek felkeresése). Ez-az összeg,
ami itt szerepel, egy 4 órás megbízási díj vagy egy vállalkozási díj és amennyit megspórolunk
belőle, annyival többet hozzá lehet tenni a bélapátfalvai kulturális programokhoz.
Átadja a szót Dr. Holló István úrnak az Eger-Audit Kft. Könyvvizsgálójának.
Dr. Holló István könyvvizsgáló:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Elmondja, hogy megvizsgálták a
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
költségvetés rendelet tervezetét. A vizsgálatot 3 szempontból végezték el. A rendelet megfelele a jogszabály előírásoknak, a tervezet előírások biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát, ami
egyértelműen látszik, hogy biztosítják, nem kell hitelt fölvenni vagy külső finanszírozásra, nincs
szükség illetve az előirányzatok kellően megalkotottak-e. Igen fontos ez a kérdés most, hiszen
korábban számítások és normatívák alapján könnyen ki lehetett számolni, hogy mit lehet
csinálni. Az államháztartási számvitel és az államháztartási finanszírozási rendszerek
átalakítása kapcsán más típusú feladatokat igényelt, másképp kellett a költségvetést kialakítani.
Összességében azt tudja mondani, hogy a rendelet tervezet megfelel a jogszabályoknak a
megfelelő előkészítés után javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Megköszöni a polgármesternek, jegyzőnek és a Képviselő-testület tagjainak, hogy együtt tudtak
működni. Elmondja, hogy márciusban lenne pár önkéntes. Zúzott követ szeretne kérni a
Mártírok útra, és a Bartók Béla úton lévő hídnak a felújítását.
Bajzát Zsolt képviselő:
Elmondja, hogy a IV. Béla úti járdaszakaszt komplexen kellene kezelni a vízelvezetéssel, ott azaz alap probléma.
Vizy Pál képviselő:
A Petőfi Sándor utca és a IV. Béla út saroknál is, mert ott a járda meg is van dőlve.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja az elhangzott kiegészítésekre árajánlat kérését, és a még le nem hívott fejlesztési
alapra tervezzük, ne módosítsuk a költségvetés tervezetet. A javasolt módosítás egy konténer
kihelyezése a tó-környékére szemétszállítás céljára, 1 M Ft áthelyezése a Mártírok út
tervezésre a József Attila út járda építés költségéből. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletről az előterjesztés szerint, az általa javasolt módosításokkal.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
2/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletet a 2014. évi költségvetéséről. (2. melléklet)

IV. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Az előző rendkívüli ülésen döntöttünk a Ruximp Trade Kft. részére a nagycsarnok
értékesítéséről, akkor egy adásvételi előszerződés volt előttünk. A cég felgyorsította az eljárást
szeretné a végleges szerződést megkötni, azokkal a kritériumokkal és szerződés elemekkel,
amik ott szerepeltek. Kéri hatalmazza fel a Képviselő-testület, hogy a taggyűlésen
szavazhasson a szerződés megkötéséről. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az
adásvételi szerződésről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
15/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Bélkő Nonprofit Kft. és Ruximp Tarde Kft. a Bélapátfalva 1017/34 hrsz-ú ipartelep
megnevezésű ingatlanra adásvételi szerződés megkötésre kerüljön az adásvételi
előszerződés szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Bélkő Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. (3. melléklet)
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy TAO-s pályázathoz kért a Sport egyesület
hozzájárulást, nyilatkozatot, annyi kiegészítés volt hozzá hogy a szövegrészben elírás történt
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal javítása, Bélapátfalva Város Önkormányzatára
történjen meg, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy ha támogatjuk ezt a hozzájárulás nyilatkozatot, akkor egy jelzálogjog bejegyzés
kerül adó visszatérítés keretén belül, az Önkormányzati ingatlanra. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait van-e kiegészítés, javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
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16/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a tulajdonában lévő Bélapátfalva 966 hrsz.-on nyilvántartott sporttelepre a
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület TAO-s program megvalósításához,
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát adja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a nyilatkozat aláírására. (4. melléklet)
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A kormányhivatal oktatási főosztálya kereste meg az önkormányzatokat, az iskolák felvételi
körzetével kapcsolatban. A felvételi körzet megállapításhoz a kormányhivatalnak be kell
szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A felvételi körzet a Bélapátfalvai
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, a nyilvántartások alapján, Mónosbél,
Bükkszentmárton, Bélapátfalva és Egerbocs.
Ferencz Péter polgármester:
Egerboccsal a társulásunk rég megszűnt, 2012 decemberében. Kérdezi, miért nem vezették át
ezt a Kormányhivatalban, nem véleményezné. Ellentmond annak, hogy szabad iskolaválasztás
van. Egyetért azzal, hogy jelezzük, Egerbocs már nem tartozik hozzánk, nem is járt hozzánk
egy Egerbocsi tanuló sem. A második részhez nem tud pillanatnyilag állást foglalni. Nem
zárkózunk el a többi település gyermekeitől sem.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kiegészítés, javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak az iskola felvételi körzethatáráról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
17/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3346
Bélapátfalva, Apátság út 2.) eddigi körzet meghatározása – Bélapátfalva,
Bükkszentmárton, Mónosbél, Egerbocs települések – megfelel Bélapátfalva Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, azzal a megjegyzéssel, hogy Egerbocs
községből a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél - Egerbocs
Intézményfenntartó Mikrotársulás működése idején sem jártak gyermekek a
bélapátfalvai iskolába.

11

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 ügyet tárgyal.

Kmf.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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