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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus
3 –án 16.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.
Napirend

1. Általános Iskola működtetési hozzájárulásának megtárgyalása
2. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
104/2015 (VIII.3.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

Általános Iskola működtetési hozzájárulás megfizetésének
vállalása

2015. augusztus 4.

Bélapátfalva, 2015. augusztus 3.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus
3–án 16.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Vizy Pál önkormányzati
tagok.
Nem jelent meg: Sas Béla önkormányzati képviselő.
Meghívott:

Mikó Ákos műszaki előadó

Hivatalból jelen van:

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Általános Iskola működtetési hozzájárulásának megtárgyalása
2. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontot 6 igen
szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Általános Iskola működtetési hozzájárulásának megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja,
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság egyhangú szavazattal elfogadta, és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az üzemeltetés maradjon a
KLIKK-nél, nem kívánjuk átvenni, valamint továbbra is az előterjesztésben szerepelő,
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1.710 e Ft/hó hozzájárulási összeget fizessük. A korábbi 2,5 éves időtartam most 5
évre módosul.
Barta Péter képviselő:
Érdeklődik, hogy pályázunk-e közösen az épület és fűtés korszerűsítésére?
Ferencz Péter polgármester:
Természetesen pályázhatunk közösen. Csűrös Zoltán képviselő úr javaslata az volt,
hogy ha az önkormányzatnak lehetősége lesz, támogassa az iskolát, legsürgősebb
karbantartásokat végezzük el, de ez eddig is így működött.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata, illetve az
előterjesztés alapján az Általános Iskola működtetési hozzájárulás megfizetésének
vállalásáról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
104/2015. (VIII.3.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátására szolgáló – ingó és
ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez
megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Határidő: 2015. augusztus 4.
Felelős: polgármester
II. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Csuhány Béla Képviselő:
Korábban volt egy felvetése a lakótelepi konténerekkel kapcsolatosan, a
társasházaknál heti két alkalommal van ürítés, de szóvá tették, hogy csak egyszer
történik meg és a konténerek száma is csökkent. A társasház vállalná a konténerek
fertőtlenítését, tisztán tartását némi pénzbeli juttatás ellenében.
Ferencz Péter polgármester:
Nem emlékszik, hogy lett volna szó a két alkalmas ürítésről, a karbantartó csoporttal
felmérette a konténerek számát, mivel a szolgáltató konténerekre számláz.
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Sajó-Bódva völgye és Környéke
önkormányzati Társulás kötött szerződést az új szolgáltató céggel.
Barta Péter képviselő:
A korábbi szolgáltató lényegesen lazábban kezelte a hulladékszállítást, mivel heti
egy kuka díjat fizetünk, jelenleg csak annyit visz el. Kérdés lesz a lakosság részéről,
miért volt fontos szolgáltatót váltani, a lakosság úgy értékeli majd, megint
visszaléptünk. Az Ipari parkban nem szállítanak.
Csűrös Zoltán képviselő:
A lakosság kapott tájékoztatást a szolgáltató váltásról. A szerződésben az állt,
mindenkinek biztosítják a kukákat, és ha tönkremegy, cserélik.
Ferencz Péter polgármester:
A törvény úgy szól, 110 l-es kuka az alap heti egyszeri szállítás egy ingatlanról, és a
kuka, szemetes zsákkal helyettesíthető.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A szelektív hulladékszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy minden hónap első
péntekén szállítják, és kukazsákot nem adnak, azt minden háztartás magának kell,
hogy beszerezzen, vagy az önkormányzatnak kell megoldania.
Barta Péter képviselő:
Kérdezi, hogyan fog működni a hulladéklerakó udvar és kit fognak alkalmazni?
Csuhány Béla képviselő:
Kérdezi, mikorra várható a hulladékgyűjtő edények beszerzésére kiírt közbeszerzési
eljárás lezárása?
Ferencz Péter polgármester:
A hulladéklerakó udvarral kapcsolatosan elmondja, hogy közcélú munkaerőt
foglalkoztatnak, kölcsönbe véve őket az önkormányzattól, de ez idáig még nem
igényelték. A közbeszerzés lezárása folyamatban van.
Barta Péter képviselő:
Érdeklődik, hogy ami a civil szervezetek támogatására fennmaradt összeg, mikor
lesz elbírálva.
Csűrös Zoltán képviselő:
Szeptemberre volt betervezve.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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