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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
23–án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Napirend

1. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
5. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
6. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

Laub Dorina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való
részvétele
Erdélyi Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való
részvételének elutasítása
Gruz Tamás Arany János Tehetséggondozó Program keretén
belül ösztöndíj felülvizsgálata
Döme Sándor Arany János Tehetséggondozó Program
keretén belül ösztöndíj hatályon kívül helyezése
Zöld város kialakítása” elnevezésű támogatási felhívás
(tanösvény, játszótér, fitness park)
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felvételi
körzete
Karácsonyi díszkivilágítás
Szaloncukor kiosztása
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

140/2015 (XI.23.)
141/2015 (XI.23.)
142/2015 (XI.23.)
143/2015 (XI.23.)
144/2015 (XI.23.)
145/2015 (XI.23.)
146/2015 (XI.23.)
147/2015 (XI.23.)
148/2015 (XI.23.)
Rendelet száma

Határozat határideje

Rendelet tárgya

2015. december 7.
2015. december 7.
azonnal
azonnal
folyamatos
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
helyi iparűzési adóról szóló 22/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
23/2015 (XI.24.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2010. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
24/2015 (XI.24.)
talajterhelési díjról
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
25/2015 (XI.24.) fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 13/2015.
(VI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
22/2015 (XI.24.)

Bélapátfalva, 2015. november 23.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
23–án 16.00 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, Vizy Pál önkormányzati
tagok.
Nem jelent meg: Barta Péter önkormányzati tag
Hivatalból jelen van:

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából
Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző
Mikó Ákos műszaki előadó
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 pontok megtárgyalására
tesz javaslatot.
Napirend

1. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
5. Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
6. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Nem új dolog, korábban állást foglaltunk, hogy 50 %-os
adókedvezményt biztosítunk a törvényben előírt feltételeknek megfelelő háziorvos
vállalkozóknak. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a napirendet.
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Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a helyi
iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XI.24.)
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 22/2010. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet)
II. Napirend
A magánszemélyek
módosítása

kommunális

adójáról

szóló

önkormányzati

rendelet

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a napirendet. A rendelet felülvizsgálatra került, melynek során
megállapításra került, hogy szükséges a módosítás. Mivel a mentesség normatív
módon jár, ezért nem kötelezhető a tűzoltó egyesület vezetője a mentesség
megállapításának kezdeményezésére. Ezért van szükség a módosításra, illetve a
hatályon kívül helyezésre. A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek. Felvetés volt, hogy az önkormányzat vezetése vizsgálja meg,
terjesszük ki a kommunális adó kedvezményt, a lakatlan ingatlanokkal kapcsolatosan.
Akik életvitelszerűen itt laknak, és örökölték az ingatlant, lehessen kedvezményt
beépíteni a rendeletbe. Költségvetés készítéséig ez a felvetés kerüljön vissza a
Képviselő-testület elé, előterjesztés formájában.
Ferencz Péter polgármester:
Az Önkormányzati Tűzoltó Egyesületi tagoknak jár a mentesség. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés
alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.24.)
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2010.
(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet)
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III. Napirend
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a napirendet. Törvényességi észrevétellel élt a Heves Megyei
Kormányhivatal Bélapátfalva Város Önkormányzatának a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan. A határidő 2015.
december 6. a rendelet bevezető részét módosítani és több pontját hatályon kívül
helyezni szükséges, ezért új önkormányzati rendelet megalkotása javasolt. Az új
rendeletet a bizottság egyhangúlag támogatja a bizottság.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a
talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról az előterjesztés
szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.24.)
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról. (3. melléklet)
IV. Napirend
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy Pál
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse az ülésen
elhangzottakat.
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a beérkezett két
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázatot. Amelyből az egyiket támogatja, a
másikat elutasításra javasolja, mert a családban az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott összeget.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak Laub
Dorina 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való részvételéről az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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140/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat
„Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat” 2016. évi fordulójára beérkezett „A” típusú
ösztöndíjpályázatot és döntött a támogatásra jogosult pályázóról.
Támogatásra jogosult: Laub Dorina 3346 Bélapátfalva, Marx Károly utca
22. szám alatti lakos pályázó 10 hónapra, a 2015/2016. tanév második
(tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) félévre 3.000 Ft/hó,
összesen 30.000 Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az egy félévre egy összegben utalja át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgató öt
havi önkormányzati támogatási összegét.
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
Ferencz Péter polgármester:
Kéri szavazzanak Erdélyi Viktória 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban
való részvételének elutasításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
141/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat
„Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat” 2016. évi fordulójára beérkezett „A” típusú
ösztöndíjpályázatot és elutasította Erdélyi Viktória 3346 Bélapátfalva,
József Attila u. 8/12. szám alatti lakos pályázó pályázatát, mert
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a pályázati
kiírásban meghatározott összeget.
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
V. Napirend
Arany János tehetséggondozó programban való részvétel
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy Pál
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse az ülésen
elhangzottakat.
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Az előterjesztésben egy tanuló továbbra is a programban részt vevő középiskolában
jár, részére a támogatás továbbra is folyósítható, a másik tanuló viszont jelezte, hogy
nem a programban részt vevő középiskolában kezdte meg tanulmányait a 2015/2016os tanévben. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak Gruz
Tamás Arany János tehetséggondozó programban való részvételéről az előterjesztés
szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
142/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat a 204/2011. (XI.28.) sz. Képviselőtestületi határozatában vállalta, hogy Gruz Tamás Bélapátfalva, Apátság
út 50. szám alatti lakost az Országos Arany János Tehetséggondozó
Program keretén belül havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesíti, továbbá az
ösztöndíj felülvizsgálatára minden év október 30-ig sor kerül, a tanuló
pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait.
Az ösztöndíjban történő támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselőtestület a fenti határozatának megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat
(2015. szeptember hónaptól, 10 hónapra havonta 5.000 Ft-ot) átutalja
Gruz Tamás Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezetnél vezetett
61600018-10030390-00000000 számú számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, Döme Sándor Arany János
tehetséggondozó programban való részvételéről szóló 183/2014. (XII.22.) sz.
határozat hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
143/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2014.
(XII.22.) sz. határozatát – melyben Döme Sándor Bélapátfalva, II. Rákóczi
F. u. 3.. szám alatti lakos részére az Országos Arany János
Tehetséggondozó Program keretében a 2015/2016. tanévtől kezdődően 5
éven keresztül, tanévenként 10 hónapra havi 5.000 Ft ösztöndíjat állapított
7

meg – hatályon kívül helyezi, mivel Döme Sándor nem a programban részt
vevő középiskolában kezdte meg tanulmányait a 2015/2016-os tanévben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VI. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Vizy Pál képviselő:
Tájékoztatásul szeretné elmondani a Képviselő-testület tagjainak, hogy a Turisztikai,
Kulturális és Szociális Bizottság ülésén napirendként szerepelt, a Bélapátfalvai
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde beszámolója, a bizottság egyhangúlag elfogadta,
valamint Csuhány Béla képviselő úr kérése volt tájékoztatás a csoport létszámról és a
konyhai kisegítővel kapcsolatosan.
Mikó Ákos műszaki előadó:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy kiírásra került a TOP-2.1.2-15 kódszámú
„Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázat. A projekt során megvalósul a város
belterületi zöldterület rendszerének egységes szerkezetű megújítása, továbbá új
zöldterületek kerülnek kialakításra, melyek között városi közösségi területek valamint
aktív rekreációs zöldterületek, mint például játszótér és fitness park is
megvalósíthatóak lesznek. A Bizottsági ülésekhez képest, most kiosztásra kerültek
képek, vázlatok, amiket szeretnénk megvalósítani. Amit 2013-ban rajzolt az építész,
úgy módosítsuk, hogy az ABC előtt legyen a forgalomnak hely, és az előtte lévő
területet zárjuk le. A Lottózó melletti területet a lakótelep felé megnyitnánk és lehetne
egy közparkot kialakítani. A két lakótelep közötti területen lévő játszóteret meg kell
újítani lejárt a fenntartási időszaka. Többen jelezték, hogy igény lenne fitness parkot
létesíteni, valamint a kazánház falait kiszedni és egy esőbeállót kialakítani. A program
során kötelező elem, hogy kialakításra kerüljön egy városközponti piactér, szintén a
környezettudatosság jegyében. Művelődési Házzal szembeni területet parkolónak
lehetne használni. A vasútállomás melletti területre (a terület megvásárlása után), a
korábban megvásárolt mozdonyt lehetne kiállítani. Az Iparcikk előtti zárt terület, ahol a
kopjafa van elhelyezve, fákat kellene kivágni mivel veszélyessé váltak. Korábban volt
szó róla, hogyha területet lehetne még bevonni, akkor a Bocskai út és a Damjanich
utca kereszteződésénél lévő területre lehetne játszóteret kialakítani. Felvetődött
ugyan, hogy nem célszerű mivel kevés a gyermeklétszám, de két játszótér építése az
elvárás.
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az ITS szerinti belvárosi besorolású
övezeten belül lehet gondolkozni. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés,
észrevétel.
Csuhány Béla képviselő:
Úgy gondolja az ABC megközelíthetősége normális és logikus, a jelenlegi forgalmi
rend megállja a helyét. Piactér kapcsán felmerült ez már most szabványos piactér, az
ottani garázssort el kellene onnan bontani, és igazából hosszú távú piacteret kellene
kialakítani. A főépítész máshol gondolta a lakótelep átkötését a főúttal, de az a terület
nincs a tulajdonunkban, így a mostani tervet jobbnak látja. Játszótér kapcsán
elmondja, hogy ott arra kell figyelni, nem jól helyezkedik el, egy kert és tájtervező
vegye kézbe és tervezze meg. A Művelődési Ház előtti területnél szakmailag szeretné
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felhívni a figyelmet, hogy a darázskőfal érték, és megőrzendő lenne. A mozdony
elhelyezésére miért a volt vasútállomás területe lett kijelölve, és miért nem a vasút
másik oldala ahová korábban gondoltuk.
Mikó Ákos műszaki előadó:
A mozdony elhelyezésével kapcsolatosan elmondja, hogy az a terület, ami korábban
megszavazásra került, az Ipari Park területe, és a jelen pályázatba nem vonható be.
Vizy Pál képviselő:
A mozdony első elhelyezési területe ez a terület volt, csere területtel az Ipari Park
területén. Mozdony kiállításra még nem alkalmas. Kérdezi, hol lesz parkoló? Az ABC
előtti nyolc parkoló kevésnek bizonyul. A régi öregek napközi otthona területe le van
zárva. De megfelelő távolságon belül kell, hogy legyen még parkoló. A Damjanich
utcában lévő területre a lakók korábban jelezték, hogy oda egy játszóteret kellene
kialakítani. A lakótelep közé az esőbeálló helyett egy közösségi épületet kellene
létrehozni. Kérdezi szobrok, szökőkutak készítésére a pályázat lehetőséget ad-e?
Javasolja, részletes kidolgozás előtt mindenképpen legyen egyeztetés.
Mikó Ákos műszaki előadó:
A pályázat kulturális célú fejlesztéseket jelenleg nem támogatja. De a szökőkutat meg
lehet nézni.
Sas Béla képviselő:
A közösségi épület kialakítása jó ötlet lenne. Nincs hová menniük a fiataloknak, vagy
esetleg a régi ifjúsági klubot is meg lehetne nyitni.
Ferencz Péter polgármester:
A leaszfaltozott területet nyissuk meg hétvégenként parkolónak a közforgalom
számára. Az ifjúsági klub újra nyitását úgy tudná támogatni, hogy gyermekjóléti vagy
családsegítő felügyelné, heti szinten.
Kary József alpolgármester:
Nem tartja jó ötletnek a lakótelepre betenni a közösségi klubot.
Csuhány Béla képviselő:
Mozdonnyal kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy a vasút északi területét
jelöltük ki ingatlancserével korábban, de most a déli részen lenne elhelyezve a
háromszög területen.
Ferencz Péter polgármester:
Összefoglalja az elhangzott kiegészítéseket. Vizy Pál képviselő úr javaslata volt, hogy
a régi öregek napközi otthonánál lévő parkolót nyissuk meg. Csuhány Béla képviselő
úr javaslata volt, hogy a parókia alatti parkolónál lévő darázskőfal maradjon meg, csak
felújításra szorul. Damjanich utcában játszótér kialakítása. Szabadság utcánál lévő
volt Anna park területére is egy játszóteret kellene kialakítani, valamint egy szökőkút
kialakításának megvizsgálása. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb
kiegészítés. Kéri szavazzanak a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása”
elnevezésű pályázatról az előterjesztés, és az elhangzott kiegészítések alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
144/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájával valamint Gazdasági Programjával összhangban támogatási
kérelmet nyújtson be a várható TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város
kialakítása” elnevezésű támogatási felhívásra, azzal a kiegészítéssel, hogy:
- a volt öregek napközi otthonánál lévő parkolót nyissuk meg,
- a parókia alatti parkolónál lévő darázskőfal maradjon meg, csak
felújításra szorul,
- Damjanich utcában játszótér kialakítása,
- Szabadság utcánál lévő volt Anna park területére is egy játszótér
kialakítása,
- egy szökőkút kialakításának megvizsgálása.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére valamint a
szükséges tervek és dokumentumok elkészítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
VII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről szóló előterjesztést. A
körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt
települési önkormányzatok véleményét. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e
kérdés, kiegészítés.
Csuhány Béla képviselő:
Kérdezi, hogy ha a Bélapátfalvai iskola központi lesz a körzetben, ezt majd felülírja-e?
Ferencz Péter polgármester:
Törvény még nincs, az igazgató asszonytól kérünk majd tájékoztatást ezzel
kapcsolatosan. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Petőfi
Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásáról az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
145/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű
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Általános Iskola (3346 Bélapátfalva Apátság út. 2.) körzet meghatározása
– Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél
települések – megfelel Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselőtestületének.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mikó Ákos műszaki előadó:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a fizető várakozóhely kijelöléséről és
használatának szabályozásáról szóló 13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetről. A nemzeti mobil fizetési
rendszerről szóló törvény értelmében, a szolgáltató köteles biztosítani a központosított
mobil értékesítésű szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján. A Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. által, a szolgáltatás bevezetéséről szóló tájékoztató alapján a
szolgáltató feladati, az ügyfélszolgálat üzemeltetése, ügyfélszolgálati munkaállomás
biztosítása, parkolási-ellenőrzési szoftver, mobilfizetési szolgáltatás lekérdezésére
alkalmas eszköz beszerzése.
Csűrös Zoltán képviselő:
Igen költséges a parkolás-ellenőrzési szoftver havi díja.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak
a fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 13/2015.
(VI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendeletét a fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának
szabályozásáról szóló 13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről. (4. melléklet)
Vizy Pál képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság ülésén elhangzott a karácsonyi díszkivilágítás. Az eszközök, amik vannak,
már nem megfelelőek.
Mikó Ákos műszaki előadó:
Van lehetőség arra is, hogy béreljünk eszközöket, holnap reggelre kap rá ajánlatot.
Ferencz Péter polgármester:
Egy oszlopra való dísz 100 e Ft-ba kerül, megnézzük a bérlési lehetőséget, ha 500 e
Ft felett lesz, akkor a későbbiekben visszakerül megtárgyalásra, ha pedig 500 e Ft
alatti összeg szerepel majd, akkor a műszaki előadó kollégával fognak közösen
dönteni erről.
Csuhány Béla képviselő:
Ha ezek olyan költséges beruházások, akkor a költségvetésben kellene ezt tervezni.
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Vizy Pál képviselő:
Az elmúlt évben is felmerült, de nem volt megcímkézve.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, közvilágítás funkción megközelítőleg 600 e Ft megtakarítás van a
tervezethez képest, és 400 e Ft-ot karácsonyi fénytestek vásárlására a belvárosban.
Kérdez a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak
a Karácsonyi díszkivilágításról az elhangzottak alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
146/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, a Karácsonyi díszkivilágításra 400 e Ft-ot fénytestek
vásárlására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Vizy Pál képviselő:
Észrevétele lenne a Fodrászat és a Nyírfácska közötti területen még mindig nincsen
közvilágítás.
Ferencz Péter polgármester:
Vissza fogunk rá térni, a munkálatok megcsúsztak, de a piactér, ha elkészült utána
megoldás kerül erre a problémára is. Javaslatot tenne, minden bélapátfalvai háztartás
körülbelül 800 porta, kapjon egy csomag szaloncukrot a helyi iparűzési adók pótlékján
befolyt plusz bevételéből, ami 480 e Ft. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e
kérdés, javaslat. Kéri szavazzanak a szaloncukor kiosztásról az elhangzottak alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
147/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy minden bélapátfalvai háztartás 800 porta kapjon, egy
csomag szaloncukrot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Csuhány Béla képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a műszaki előadó kollégával bejárták a
települést és felmérték a település utcáinak útjait, járdáit és két területet találtak, ami
életveszélyesnek bizonyult. A Sport út felől a KHT-s útra vezető ösvénynél a
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betonkerítés kifelé van dőlve, a másik a IV. Béla úton a pékség előtt lévő vaskorlát a
támfalig. Műszaki adatokat is bemérnék a következő bejárásnál, és a költségvetésnél
meglennének az adatok. Ezeket a felújítási, karbantartási munkákat úgy fogadjuk el,
hogy műszakilag is tartalmas legyen.
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kecső korlát felújításával időben
megcsúsztunk. Vásárolni kell a szomszéd telekből, mivel normál körülmények között
így nem lehet felújítani. Nincs megközelítési lehetőség, hogy a patakmedret
kitakarítsuk.
Vizy Pál képviselő:
Felhívná a figyelmet a IV. Béla út Petőfi utca közötti járdaszakaszra, csúszós időben
nem lehet már rajta közlekedni, valamint az Iparcikk és Napközi közötti járdaszakasz
felújítására, illetve kivilágítás sincs még mindig.
Csuhány Béla képviselő:
Közmunka program keretében megvalósítható lenne még a Hársas út és a település
tábla közötti IV. Béla úti szakasz, az is járhatatlan.
Ferencz Péter polgármester:
A munkálatok előtt a vizes árkot kellene rendezni. Holnapi nap cserélik a Bocskai úti
mederelemeket is, és utána kezdjük a IV. Béla út első felével a javítást.
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő távozott az ülésről a döntéshozatalban
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes.
Javaslatot tesz az általános közmeghallgatás időpontjára 2015. december 1. legyen.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más javaslat. Kéri szavazzanak, hogy az
általános közmeghallgatás időpontja 2015. december 1. 17.00 órakor legyen.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
148/2015. (XI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy az általános közmeghallgatás időpontja 2015. december
1. 17.00 órakor legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Csuhány Béla képviselő:
November vége van, korábban döntöttünk a KHT ez évi üzleti tervében szerepel az
utazás kiállításon való részvétel, valamint a naptárral kapcsolatosan elmondja, nem
tartja jó dolognak az 1000 példányban való megjelenést.
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Ferencz Péter polgármester:
Naptár készül, de kevesebb példányszámban, nem jegyeztük be magunkat az utazás
kiállításra. Folynak a tárgyalások, Heves megye fog egy asztalt kapni 1 m-es résszel.
Szilvásvárad már korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni külön.
Sas Béla képviselő:
Hulladékudvarral kapcsolatosan érdeklődik.
Ferencz Péter polgármester:
Decemberben még nem fog megnyílni, az ÉMÁSZ nem adott rá még engedélyt.
Csűrös Zoltán képviselő:
Uszodáról, KHT-s projektekről érdeklődik.
Ferencz Péter polgármester:
Az uszodával kapcsolatosan elmondja, ő is az újságokból tájékozódik, kivitelezőre
várunk, a szennyvízelvezetést sikerült megoldani. Vakolatgyárral kapcsolatosan
annyit, hogy minden berendezést elhelyeztek a kompresszorházba, október 30-ra
terveztek megnyitót, de engedélyre várnak, az üzem elindulásra kész. Kamerák előtti
nyilatkozatra felkérjük majd a vezető urat.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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