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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7–
én 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Napirend

1. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi
tevékenységéről
2. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti terve
és beszámoló a 2014. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról
3. Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
4. Gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjairól
5. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
52/2015. (IV.7.)
53/2015. (IV.7.)
54/2015. (IV.7.)
55/2015. (IV.7.)
56/2015. (IV.7.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti
terve
BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti terv
Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Programja
A D-P Konzorcium Kft. vásárlási szándéka

azonnal
2015. május 31.
2015. május 31.
azonnal
2015. május 31.

Rendelet száma

Rendelet tárgya

9/2015. (IV.8.)

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a gyermekjóléti
alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól

Bélapátfalva, 2015. április 7.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7–
én 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati
képviselők.
Nem jelent meg: Barta Péter önkormányzati képviselő.
Meghívottak:

Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
Mikó Ákos műszaki előadó

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 5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirend
1. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi
tevékenységéről
2. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti terve
és beszámoló a 2014. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról
3. Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
4. Gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjairól
5. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.

3

I. Napirend
Beszámoló a Bélapátfalvai
tevékenységéről

Művelődési

Ház

és

Könyvtár

2014.

évi

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja
a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének és Csuhány
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A Turisztikai, Kulturális és
Szociális bizottság tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül egyhangulag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság szintén tárgyalta a napirendet, különösebb észrevétel
nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
52/2015. (IV.07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
II. Napirend
A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti terve és
beszámoló a 2014. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja
a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének és Csuhány
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. A 2014. évi üzleti
terv beszámolót elfogadja. A 2015 évi üzleti tervről tájékoztatást kaptunk, költségeit
csökkenteni kell a BÉLKŐ Nonprofit Kft-nek, ezt tartani kell. Terv és tényszámok
egyensúlyban vannak, utazás kiállításról esett pár szó és említésre került
polgármester úr által, hogy az Önkormányzati önrészre 15 M Ft-ot tegyünk be.
Felmerült
kulturális
tevékenységek
megvizsgálása.
Ügyvezető
asszony
felhatalmazást kapott, a Balatonszabadi Sóstói üdülőnél, ha megtakarítás
mutatkozik, szeretné visszaforgatni, időszerű a szobaajtókat kicserélni, ami nagyjából
80 e Ft/ db lenne, de még ügyvezető asszony pontosít. Polgármester úr a bizottsági
ülésen felvetette, meg kellene próbálni a két testvértelepülésről gyerekeket elő- vagy
utószezonban idehozni, önköltséget fizetnek csak. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság a kiegészítésekkel a napirendet egyhangulag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
A Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság alaposan tárgyalta a napirendet.
Kérdések merültek fel, amire a válaszokat megkaptuk. A Turisztikai, Kulturális és
Szociális Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
tegyünk be önkormányzati önerőre 15 M Ft-ot, biztosítsuk Bélapátfalva Város
Testvér települési gyermekek számára a sóstói üdülést a kistérségi gyermek
üdültetésével, azonos feltételekkel, valamint a 2015. évi Sóstói nyereségből
szobaajtó felújítást.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a
BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervében foglaltak
végrehajtásáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
53/2015. (IV.07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2014. évi
üzleti tervéről szóló beszámolót, illetve 2014. évről készült számviteli
beszámolót az alábbi adatokkal: az ellenőrzött beszámoló mérlegében a
tárgyévben
az eszközöknek és a források
egyező végösszege:
929.018 e Ft,
a saját tőke értéke:
97.029 e Ft,
a mérleg szerinti eredménye:
226 e Ft veszteség.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kft.
taggyűlésén a fentiek alapján szavazzon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú
Területfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervéről az előterjesztés és az elhangzott
kiegészítés alapján, miszerint tegyünk be önkormányzati önerőre 15 M Ft-ot,
biztosítsuk Bélapátfalva Város Testvér települési gyermekek számára a sóstói
üdülést a kistérségi gyermek üdültetésével, azonos feltételekkel, valamint a 2015. évi
Sóstói nyereségből nyílászáró felújítást.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
54/2015. (IV.07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2015. évi
üzleti tervét az alábbi kiegészítésekkel:
tegyünk
be
Önkormányzati önerőre 15 M Ft-ot,
biztosítsuk
Bélapátfalva
Város Testvér települési gyermekek számára a sóstói üdülést, a
kistérségi gyermek üdültetéssel azonos feltételekkel,
a
2015.
évi
Sóstói
nyereségből nyílászáró felújításának lehetőségét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Bélkő Kft.
taggyűlésén a fentiek alapján szavazzon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
III. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja
a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének és Csuhány
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
A Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság tárgyalta a napirendet. Az
önkormányzati választások utáni Gazdasági program van előttünk. A koncepcióban
első helyen a munkahelyteremtés szerepel, ezután jön a fejlesztés. A bizottság
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Elhangzott, mint
módosító javaslat, szerepeltetni kellene a Gazdasági programban, meglévő úthálózat
felújítás, csapadékvíz elvezetés, kátyúzás. Forgalom technikai felülvizsgálat a IV.
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Béla úti szakasznak. Ezekkel a kiegészítésekkel a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kary József alpolgármester:
Azt gondolja, be lehetne illeszteni egy feladatot. Humán tőkét kell összekovácsolni
ágazati programban, rövid értékesítési lánc hosszabb távon a települést érintheti.
Látna benne fantáziát, hogy ez a szociális szövetkezet jöjjön létre.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Csűrös Zoltán képviselő megérkezett az ülésre a
döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület továbbra is
határozatképes. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kérdés, kiegészítés,
javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva Város
Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadásáról az előterjesztés és az
elhangzott kiegészítések szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
55/2015. (IV.07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat Gazdasági Programját az
alábbi kiegészítésekkel:
- elősegíti a mezőgazdasági szociális szövetkezetek létrehozását,
- a meglévő úthálózat felújítása,
- a IV. Béla út forgalomtechnikai felülvizsgálata, a szükséges
intézkedések (gyalogátkelők, közlekedési jelzőlámpák elhelyezése)
megtételének kezdeményezése. (1. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
IV. Napirend
Gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti ellátások térítési
díjairól
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja
a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének és Csuhány
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
A Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság tárgyalta a napirendet, kicsit
részletesebben ismertetné mi hangzott el a bizottsági ülésen. Az állami támogatás
nem fedezi, amiről itt szó van, díjakat kellett bevezetni. Házi segítségnyújtás
tekintetében A-B változat volt előttünk. A bizottság a „B” változatot javasolja
elfogadásra, miszerint a házi segítségnyújtás tervezett térítési díja 100 e Ft
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jövedelemhatárig 240 Ft/óra, 100 001 Ft-tól 360 Ft/óra. Információként megjelent,
igazgató asszony felhívta a figyelmet, hogy a településen tavaly év végén megjelent
egy szolgáltató, valószínűnek tartja, hogy az ellátottak el fognak menni oda, ahol
ingyenes ez a szolgáltatás. A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 445 Ft/nap/fő
lett. Az eddigi bölcsődei gondozási díjat 190 Ft-ról 255 Ft-ra javasolja a bizottság
megemelni. Külön-külön a változtatást a bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szintén tárgyalta a napirendet, Vizy Pál
képviselő úr részletesen ismertette a számokat. A házi segítségnyújtás tekintetében
felmerült a fizetős szolgáltatás bevezetése. IV. év távlatában vizsgáljuk felül a
költségvetés vonatkozásában. A bizottság hasonlóan, mint a Turisztikai, Kulturális és
Szociális Bizottság támogatja a napirendet, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak a bizottságok javaslata alapján az 1. számú módosító javaslatról, hogy
a házi segítségnyújtás tervezett térítési díja 100 e Ft jövedelemhatárig 240 Ft/óra,
100 001 Ft jövedelemhatártól 360 Ft/óra.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Megállapítja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal elfogadta az egyes számú módosító javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a bizottságok javaslata alapján a 2.
számú módosító javaslatról a bölcsődei gondozási díj előterjesztéstől eltérő
javaslatáról, a 255 Ft/fő/napról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Megállapítja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal elfogadta a kettesszámú módosító javaslatot.
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Gyermekjóléti alapellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletről az
előterjesztés és az elhangzott 1.- 2. számú módosító javaslatok alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.08.)
önkormányzati rendeletét, a gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól. (2. melléklet)
V. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testült tagjait, hogy érkezett egy kérelem a D-P Konzorcium
Kft. részéről, 1000 m2 –t szeretne megvásárolni az Ipari Parkban, ami a régi tűzoltó
szertár előtt helyezkedik el, jelenlegi csarnokuk mellett. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, Csuhány Béla Pénzügyi és
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Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyhangulag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak a D-P Konzorcium Kft. vásárlási szándékáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
56/2015. (IV.07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, a D-P Konzorcium Kft. vásárlási szándékát az Ipari Parkban
1000 m2 területre, a csarnokuk mellett - régi tűzoltó szertár előtt – a
jelenleg érvényes eladási feltételekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Bélkő Kft.
taggyűlésén a fentiek alapján szavazzon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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