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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. december 22-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
22-én 15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Napirend

1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának
elbírálása
2. 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
3. 2015. évi belső ellenőrzési terv
4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
5. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
6. Tájékoztató a települési adóról
7. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
8. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés
9. Egyéb ügyek, indítványok
Határozat száma

Határozat tárgya

Határozat határideje

177/2014. (XII.22.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázata
178/2014. (XII.22.) 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
179/2014. (XII.22.) 2015. évi belső ellenőrzési terv
180/2014. (XII.22.)
181/2014. (XII.22.)
182/2014. (XII.22.)
183/2014. (XII.22.)
184/2014. (XII.22.)
185/2014. (XII.22.)
186/2014. (XII.22.)
187/2014. (XII.22.)
188/2014. (XII.22)

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
megállapodás módosítás
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet, napirendről való levétele
A települési adó bevezetése
Döme Sándor Arany János tehetséggondozó programban való
részvétele
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés 6 hónappal való
meghosszabbítása
Idősek Klubja helyiség bérleti díja napirendről való levétele
Mártírok út útépítés tervezése
Gilly G. János Magyarország tiszteletbeli konzuljának megbízása
Bársony Zoltán ápolási díj megállapítása iránti kérelme

Rendelet száma
1/2015. (I.06.)

2014. december 31.
2014. december 31.
2014. december 31.
azonnal

2015. január 31.
2015. február 15.
2015. január 31.
2014. december 31.
2015. február 15.
2015. január 31.
azonnal
2015.01.01.

Rendelet tárgya
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2014. december 22.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
22 - én 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, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,
Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők.
Meghívott:

Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirend
1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának
elbírálása
2. 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
3. 2015. évi belső ellenőrzési terv
4. Együttműködési megállapodás módosítása
5. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
6. Tájékoztató a települési adóról
7. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
8. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés
9. Egyéb ügyek indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7
igen szavazattal elfogadta.

I. Napirend
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázatának
elbírálása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előző testületi ülésen az igazgató
asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt, ezért javasolta a mostani ülésre
való meghívását. Szakmai bizottság tárgyalta, kéri Kary József alpolgármester urat
ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Kary József alpolgármester:
Hosszasan tárgyalták a pályázatot, a pályázat érvényes, de a döntés joga a
Képviselő-testületé. Több fordulós volt a tárgyalás, átadja a szót Vizy Pál Turisztikai
és Kulturális bizottság elnökének ismertesse a bizottságon elhangzottakat.
Vizy Pál Turisztikai és Kulturális bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Turisztikai és Kulturális bizottság megtárgyalta és elfogadta az
szakmai bizottság javaslatát, hogy a vezetői megbízás 2 évre szóljon. Két pályázat
érkezett, amelyből az egyik, Kun Zsófia pályázata elutasításra került.
Ferencz Péter polgármester:
Ezek az információk elhangzottak az előző ülésen is, de volt még más felvetés is.
Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a
korábban elhangzottakat.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Nagy Gyöngyvér mellett nem teljesen állt ki korábban, kiírtunk egy pályázatot 5 évre,
de most 2 évről beszélünk. A szakértői véleményből kiemelné, hogy a pályázónak
helyi és szakmai információval kell rendelkeznie. Ha kiírunk egy pályázatot 5 évre,
akkor arról döntsünk, ami bármikor visszavonható. Egyéb kiegészíteni valója
nincsen.
Barta Péter képviselő:
Kinevezés vagy megbízás szerinte nem ugyanaz. Felvilágosítást kér ez ügyben.
Kary József alpolgármester:
Nem a munkafeladatról döntünk most, hanem a vezetői feladatról, ami a jogszabály
szerint megbízás.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi, mi a bizottság konkrét indoka és mi alapján jutottak erre a véleményre.
Vizy Pál Turisztikai és Kulturális bizottság elnöke:
Egyhangú döntés alapján, mivel 5 éves múltja már van az igazgató asszonynak. Sok
informális megbeszélés és ülés volt, hogy 2015 évben minél több rendezvény legyen.
A pályázat nem jól sikerült pályázat. Van egy hivatalos rész, amikor a bizottságuk
segíti az igazgató asszony munkáját. A napokban is volt 3 rendezvény, amin közösen
dolgoztak, ilyen a Mikulás rendezvény, Adventi bolhapiac, és az Újévi koncert.

Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A pályázat 5 évre szólt, és úgy gondolja, hogy más is, aki pályázik, 5 évre pályázik, a
megbízatás is arról szól, hiszen nem volt zárójel a kiírás mellett, vagy, ahogy a
Testület dönt. A pályázata alkalmasnak bizonyult a Szakértői bizottság szerint is. Az,
hogy ő önkritikát fogalmazott meg benne, hogy lehetett volna jobb is, az természetes.
A testületnek joga van eldönteni akarja-e 5 évre a pályázót. Az egyhangú bizalom,
ami szerinte elengedhetetlen. Ha az ő személye, és az ő személye elleni bizalom,
akadálya annak, hogy nem egyöntetű benne a bizalom, akkor van arra lehetőség,
hogy új pályázatot írjon ki a jövő esztendőben a képviselő-testület. Bárki pályázhat
erre az állásra, akinek van képessége, akkor van arra esély, hogy olyan megfelelő
személyt találjon a képviselő-testület, akiben nagyobb a bizalom. Azt szeretné, hogy
egyöntetűbb legyen a bizalom, és a megbízatás erre az 5 éves időszakra szóljon. Ha
nincs meg ez a bizalom és nem dönt úgy a testület, akkor természetesen ő ezt is
elfogadja. Az alpolgármester is mondta, neki van egy kinevezése, közművelődési
szakember feladatra, amit nagy szeretettel csinál akkor is, ha nem lesz továbbra
igazgató. A szakmai munka neki nagyon fontos, ha esetleg egy könyvtáros jön mellé,
akkor még nagyobb lesz ez a szeretet. A testület szándékára van bízva, hogy
hogyan dönt.
Ferencz Péter polgármester:
Egyre több zavaró körülmény merül fel. A pályázat jól volt kiírva, legfeljebb 5 év,
szakszerű szakértői vélemény lett elfogadva, igazgató asszonyt meghallgattuk. Jól
érti akkor, ha a képviselő-testület úgy döntene, ahogy a bizottság, akkor Nagy
Gyöngyvér igazgató asszony ebben a pozícióban nem kíván tovább maradni.
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Utólag hallott róla, hogy a támogatásból ez a 2 év lett javasolva, így ő sem
egyetérteni, sem egyet nem érteni nem tudott, ha nem volt jelen. Nyilván azt
szeretné, hogy teljes legyen a bizalom benne. Felvételről nézte meg azt az ülést,
amin nem lehetett jelen. Nem könnyű intézmény vezetőként sem, egy ilyen
helyzetben való döntés. Sokat gondolkozott rajta majd mérlegelt, mi számít jobban,
az intézmény érdeke, vagy a településen élők szolgáltatás nyújtása. Ha nem óhajt a
képviselő-testület egyelőre 5 évre megbízni, csak 2 évre, akkor legyen 2 év, ő ezt
elfogadja. Kér egy olyan támogató magatartást, ami most elindult, és egész jó az
együttműködés. Az anyagi háttér is elengedhetetlen a rendezvények
megvalósulásához. Jónak tartja, van igény, hogy informálisan többször találkozzunk
és valaki kíváncsi az intézmény munkájára. Rengeteg rendezvényen a képviselőtestület nem volt teljes létszámmal jelen, most itt a lehetőség, hogy odafigyeljünk
egymásra.
Barta Péter képviselő:
Támogatja a bizottság 2 évre szóló döntését, az okokat meg kell szüntetni. Ha
bármiben tud, felajánlja segítségét.
Vizy Pál képviselő:
Fordítunk a helyzeten, program tervezetet megcsináljuk, csak lássuk a megbeszélt
programokat. Lobbizni fog érte, hogy ezek megvalósuljanak. Ennek a 2 évnek,
pörgős munkával kell telnie.

Csuhány Béla képviselő:
Ha nem tudunk a rendezvényekre pénzt biztosítani, nem kell ennyire számon kérni
az igazgató asszonyt.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
állás pályázatáról az előterjesztett határozati javaslat szerint azzal a módosítással,
hogy 2015. január 1-től 2016. december 31-ig.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
177/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvénynek
a
végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján – megtárgyalta és elfogadja, hogy a Bélapátfalvai
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2015.
január 01-től 2016. december 31. napjáig Nagy Gyöngyvér
közalkalmazottat megbízza.
Illetménye
- Garantált illetmény: 163. 170.- Ft
- Összesen kerekítve: 163. 200.- Ft
- Illetménypótlék (magasabb vezetői pótléka 225%): 45.000.- Ft
- Illetménye összesen: 208.200.- Ft
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
II. Napirend
2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy belső ellenőri kapacitás hiánya miatt elmaradt egy ellenőrzés, ezért
ez a 2015. évi belső ellenőrzési tervbe lesz beépítve.

Ferencz Péter polgármester:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltán
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a
2014. évi belső ellenőrzési terv módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
178/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a 190/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozatával
elfogadott Bélapátfalva Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi
ellenőrzési tervét módosítja.
Ellenőrzés tárgya: Közzétételi kötelezettség teljesítése, a nyilvánosság és
az átláthatóság biztosítása a 2015. évi belső ellenőrzési tervbe való
beépítésével történik meg.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
III. Napirend
2015. évi belső ellenőrzési terv
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy korábban a konyha belső ellenérzése nem szerepelt, így a belső
ellenőrzéssel együtt úgy javasoljuk, ez kerüljön beépítésre, mint közétkeztetést
biztosító saját fenntartású konyha működésének, az étkeztetési díjak
megállapításának vizsgálata.
Ferencz Péter polgármester:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltán
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a
2015. évi belső ellenőrzési tervről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
179/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi
belső ellenőrzési tervét és kockázatelemzés összesítését. (1. melléklet)
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
IV. Napirend
Együttműködési megállapodás módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Az önkormányzati választásokat követően szükség a megállapodás felülvizsgálata.
Sas Béla képviselő:
Kérdezi, hogyan működik a tisztítás.
Ferencz Péter polgármester:
Amit kitisztítanak, elvihetik. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel,
javaslat. Kéri, szavazzanak az Együttműködési megállapodás módosításáról az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

180/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Bélapátfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) és azt az alábbiak szerint
módosítja.
1. A Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi 4. ponttal:
„4. A Polgármester a Települési Önkormányzat tulajdonban lévő
ingatlanok tisztítási munkáinak elvégzésére eseti megállapodásokat
köthet a Nemzetiségi Önkormányzattal.”
2. A Megállapodás III. fejezet 1.1 és 4.1 pontjai hatályukat vesztik.
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
V. Napirend
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
Ferencz Péter polgármester:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltán
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
Az előterjesztést számszerű összegekkel megkaptuk, korábbi években magasabb
összegek szerepeltek, időszerűnek tartja az emelést. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság egy 30 %-os bruttó emelést állapított meg, 16 e Ft-ról 20 e Ft-ra lett
emelve, valamint volt még egy javaslat a két állandó bizottság elnökének 5000 Ft-os
plusz emelés.
Csuhány Béla képviselő:
Észrevétele lenne, a bizottsági ülésen szóba került, hogy a bizottsági elnököknek
plusz feladatok lesznek meghatározva, és akkor kapjanak magasabb összegű
tiszteletdíjat.
Barta Péter képviselő:
Elmondja, hogy egy nagyobb emelésre gondolt, minden képviselő kapja meg a 30-35
eFt bruttó összeget, és egyformán kapjanak, ne legyen különbség.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Törvényi szabály nincs az összegekre vonatkozóan, a képviselő-testületre van bízva
a döntés.
Vizy Pál képviselő:
A 2015. évi költségvetés ismeretében nem javasolja a képviselői tiszteletdíj
emelését, hanem a bizottsági feladatok ellátását tudná 30%-os emeléssel támogatni.

Ferencz Péter polgármester:
Javasolja a napirendről való levételt, mert ezt már nem követhető, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság javaslatától eltérnek. Kéri a képviselő-testület tagjait
szavazzanak, az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet napirendről való levételéről, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatával újra előterjeszteni.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
181/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet lekerüljön a napirendről és a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság javaslatával újra előterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester
VI. Napirend
Tájékoztató a települési adóról
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy az
önkormányzatok adóztatási mozgástere bővült, 2015. január 1-én hatályba lépő
rendelkezés szerint már nem csak helyi adókat, hanem települési adókat is
bevezethetnek. Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan
települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más törvény
nem tilt. Települési adó tárgya lehet jelenleg a termőföld vagy a gépjármű adó
hatálya alá nem tartozó jármű. A kerettörvényt most fogadták el, ehhez kell igazítani
a települési adókat. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet,
kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját, ismertesse a
bizottsági ülésen elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
A bizottsági ülésen elhangzott, lehetősége lesz az önkormányzatnak, hogy kialakítsa
az álláspontját. Kezdődjön meg az előkészítés a földterületek adóztatására, úgy,
hogy a bélapátfalvai lakhellyel rendelkezők, helyi gazdálkodók, tulajdonosok
mentességet, de legalább kedvezményeket kaphassanak.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a
települési adóról szóló tájékoztatóról és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
182/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, a települési adó bevezetésének előkészítését, és a
bélapátfalvai lakhellyel rendelkezők, helyi gazdálkodók, tulajdonosok
mentességet, de legalább kedvezményeket kaphassanak.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: polgármester
VII. Napirend
Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztést. Elmondja, hogy Döme
Sándort az iskola javasolja, és a feltételeknek megfelel. Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tagját, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
A Bizottság úgy határozott, hogy az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált
diák számára a programban való részvétel idejére, a 2015/2016. tanévtől kezdődően
öt éven keresztül, tanévenként 10 hónapra havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesíti.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak, Döme Sándor Arany János tehetséggondozó programban való
részvételéről az előterjesztés és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata
alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
183/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
vállalja, hogy Döme Sándor 3346 Bélapátfalva, II. Rákóczi Ferencz út 33.
szám alatti lakos nyolcadik osztályos tanuló Bélapátfalva város
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa
delegált diák számára a programban való részvétel idejére, a 2015/2016.
tanévtől kezdődően öt éven keresztül, tanévenként 10 hónapra havi 5.000
Ft ösztöndíjban részesíti.

Az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év október 30-ig sor kerül, a tanuló
pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester
VIII. Napirend
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, egyik szolgáltatótól sem kaptunk szerződés
tervezetet, a délelőtt folyamán próbált álláspontot kiharcolni, de nem járt sikerrel.
Javasolja, hogy a jelenlegi szerződést, a jelenlegi konstrukciókkal hosszabbítsuk
meg további 6 hónappal. A szeméttelep rekultivációját befejezték, a hulladékudvart
építik a malom területén. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel,
javaslat.
Vizy Pál képviselő:
Nincs panasz a jelenlegi szolgáltatóra.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a jelenlegi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási szerződést a Pevik Kft-vel változatlan feltételekkel és további 6
hónappal való meghosszabbításáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
184/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására Közszolgáltatási szerződést köt a PEVIK Közüzemi és
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (3250 Pétervására, Tiszti sor út. 29.) 2015.
január 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időre
változatlan feltételekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Közszolgáltatási
szerződés aláírására. (2. melléklet)
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

IX. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Barta Péter képviselő:
Érdeklődik, van-e valami
kapcsolatosan.

előrelépés

a

napközi

előtt

lévő

közvilágítással

Ferencz Péter polgármester:
Kérelem nem érkezett az üggyel kapcsolatosan, javasolja, munkaidőben a hivatalban
keresse fel a képviselő úr és egyeztetnek a műszaki előadó kollégával.
Csűrös Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen volt egy határozati
javaslat, ami az Idősek klub bérleti díj összegének megállapításáról szól, a bizottság
egyhangulag elfogadásra javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat.
Vizy Pál képviselő:
Kérdezi, hogy a félnapos rendezvény az 12 óra, és mi van akkor, ha 12 órát
meghaladja az időtartam.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy a határozati javaslat kerüljön vissza megtárgyalásra, pontosítva egy
következő ülésre, kiegészítve a Művelődési Ház helyiségének bérleti díj összegével.
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a határozati javaslat későbbi
időpontban kerüljön megtárgyalásra, kiegészítve a Művelődési Ház helyiségének
bérleti díjával.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
185/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy az Idősek klub bérleti díj összegének megállapítása,
kiegészítve a Művelődési Ház helyiségének bérleti díj összegével
pontosítva, egy későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátásra közérdekű
szolgáltatóvá a Borsodi Kéményseprő Kft-t jelölte ki. Ellátás megkezdésének
időpontja 2014. december 18, időtartama legfeljebb 9 hónap.

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Mártírok út útépítés, felszíni
vízelvezetés engedélyezési és kiviteli terv tervezési árajánlatokat megkaptuk. Az Egri
Közműtervező Iroda Kft. árajánlata a legkedvezőbb 1.650 e Ft + ÁFA, melyet javasol
elfogadásra. A költségvetésben keret van rá. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta, kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját ismertesse
az ülésen elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a Mártírok út útépítés, felszíni
vízelvezetés engedélyezési és kiviteli terv tervezéséről és az Egri Közműtervező
Iroda Kft. 1.650 e Ft + ÁFA árajánlat elfogadásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
186/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Mártírok út útépítés, felszíni vízelvezetés engedélyezési
és kiviteli terv tervezését az Egri Közműtervező Iroda Kft. 1.650 e Ft +
ÁFA árajánlata szerint készítse el.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester
Vizy Pál képviselő:
TV3 kérdését rendezni kellene,
kapcsolatosan, igény van rá.

folyamatos

kérdések

vannak

az

üggyel

Kary József alpolgármester:
Javasolja, negyedév végére találjunk megoldást. Erre a feladatra ő lesz a kijelölt
személy?
Ferencz Péter polgármester:
A TV 3 kérdését negyed év végére, 2015. március 31-ig az alpolgármester terjessze
a Képviselő-testület elé.
A nyugdíjas klub év végi rendezvényén merült fel, hogy a jelenleg használt helyiség
kicsinek bizonyul, ezért megvizsgáljuk, hogy más épületünkben biztosítsunk helyet.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt hónapokban sikerült egy-két
cég érdeklődését felkelteni az ipari park iránt. Előzetes tárgyalásokat folytatott egy
turisztikában tevékenykedő, és ipari termelésben érdekelt valamint kutatásfejlesztéssel foglalkozó cégek képviselőivel. Jelzi, hogy jó lenne a további
tárgyalásokat egy szakértő közvetítőre bízni. Sajnos az elmúlt időszakban a politika
kizárólag kampány célokra használta fel a Bélapátfalvai Ipari Parkot, de a befektetők
komolytalannak bizonyultak, sok esetben becsapták a bélapátfalvai lakosokat.

Pillanatnyilag egy külföldi ország nagykövetsége is élénken érdeklődik az ipari park
iránt. Javasolja, bízzuk meg Gilly G. János urat, Magyarország tiszteletbeli konzulját
Svájcban a tárgyalások lebonyolítására. Gilly úr Bélapátfalva díszpolgára, eddig is
sokat segített a településnek, hiszen neki köszönhető a Bélkő Nonprofit Kft.
megalapítása, a kapott adomány, és oroszlán része volt a svájci székhelyű TEX-AID
AG. Bélapátfalvai üzemének alapításában is. Gilly úr szívesen vállalná a közvetítő
szerepet, de, mint magánszemély nem szeretne több szívességet kérni a konzul
úrtól, szeretné, ha felkérés hivatalos lenne, és a képviselő-testülettől, illetve a Bélkő
Nonprofit Kft. taggyűlésétől származna. Amennyiben Gilly úr vállalja a felkérést és
tevékenykedik a felkért feladatban, a megbízó cég a Bélkő Nonprofit
Területfejlesztési Kft. utazási és Magyarországon tartózkodási költségeit megtéríti.
Barta Péter képviselő:
Ha polgármester úr is ott lesz ezeken a tárgyalásokon az megnyugtató számára,
kérne tájékoztatást a megbeszélések után.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az
Ipari Parkban történő tárgyalások lebonyolítására Gilly G. János Magyarország
tiszteletbeli konzuljának megbízásáról az általa ismertetett feltételekkel.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
187/2014.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy az Ipari Parkban, illetve a Bélkő Nonprofit
Területfejlesztési Kft tulajdonában lévő területeken gazdaságfejlesztési és
munkahely teremtési célra történő beruházások megvalósítása érdekében
közvetítői, képviselői, tanácsadói szereppel megbízza Gilly G. János urat,
Magyarország Tiszteletbeli Konzulját Svájcban, Bélapátfalva Díszpolgárát.
Gilly úr képviselje a Bélkő Nonprofit Területfejlesztési Kft. érdekeit a
leendő beruházókkal való tárgyalásokon.
Gilly G. János úr az üggyel kapcsolatos utazási és Magyarországon való
tartózkodásának költségeit a Bélkő Nonprofit Területfejlesztési Kft.
megtéríti. Bélapátfalva Város Képviselő-testülete felhatalmazza Ferencz
Péter polgármestert Gilly úr felkérésére, és a továbbiakban közvetlen
kapcsolattartásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Korábbi ülésen megtárgyaltuk, hogy az egyik állandó bizottságunk elnevezésébe
kerüljön bele a Szociális elnevezés. Ezért az önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzatát is módosítani szükséges. A Bizottság új elnevezése így, Turisztikai,
Kulturális és Szociális Bizottság elnevezést kapja.

Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015.(I.06.)
önkormányzati rendeletét, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (3. melléklet)
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

