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Határozat száma

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
munkaterve
2. Állami Számvevőszék ellenőrzésének Intézkedési terv jóváhagyása
3. Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
4. 2018. évi startmunka programok
5. Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása
6. Pályázatok megtárgyalása
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 18–
án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy az Ügyrendi
Bizottság, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális
és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket, ismertessék a
bizottsági ülésen elhangzottakat.

I. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 igen
szavazattal elfogadta.

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
munkaterve
2. Állami Számvevőszék ellenőrzésének Intézkedési terv jóváhagyása
3. Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
4. 2018. évi startmunka programok
5. Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása
6. Pályázatok megtárgyalása
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti az idei első önkormányzati ülésen a Képviselő-testület tagjait, a
kábeltelevízió nézőit és a megjelenteket, jó erőt, egészséget és boldog újévet kíván.
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:

Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Mikó Ákos műszaki előadó
Bárdos Mária jegyzőkönyvvezető

Nem jelent meg: Barta Péter, Csűrös Zoltán önkormányzati képviselők.

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester,
Kary József alpolgármester,
Csuhány Béla, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 18–
án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

-

május 24. ülés napirendjébe: A településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv
elfogadása

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi munkatervét
azzal a módosítással, hogy beépítésre kerül:

1/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Maradjon benne. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kiegészítés. Kéri
szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
munkatervéről az előterjesztés, és a módosító javaslatok alapján.

Csuhány Béla képviselő:
Megjegyzi, hogy a helyi kitüntetések és elismerő címek gyakorlatilag a programban
vagylagos, de ha kell, akkor maradjon benne.

Ferencz Péter polgármester:
Mindkét módosítást befogadásra javasolja. Az írásbeli beszámolást egyébként
mindenkinek be kell nyújtania a pénzügyi csoport felé, de ezek kerüljenek a Képviselőtestület elé. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat.

Sas Béla Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Olyan kiegészítéssel fogadtuk el
a tervezetet, hogy a május 24. ülés napirendje egészüljön ki a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet és a Települési Arculati Kézikönyv elfogadásával, a
június 21-i ülés 2. napirendi pontja egészüljön ki az önkormányzati támogatásban
részesülők beszámolóival. A módosításokkal az előterjesztést a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a napirendet, egy módosítási javaslat hangzott el, mégpedig a
június 21-ai ülés 2. napirendi pontjának kiegészítése azzal, hogy minden
önkormányzati támogatásban részesülő számoljon el a kapott támogatással. A civil
szervezetek és egyéb támogatásban részesülők tiszteljék meg a bizottságot, hogy
beszámolójukat írásban készítik el. Ezzel a kiegészítéssel a bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

június 21. ülés napirendjébe: Az Önkormányzat által 2017. évben
támogatott civil szervezetek és önkormányzati támogatásban
részesültek beszámolói (1. melléklet)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék elnökének EL-0068-041/2017. iktatószámú figyelemfelhívó
levelében foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A
figyelemfelhívó levél alapján a 2. melléklet szerinti Intézkedési tervet
elfogadja.

2/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Elmondta bizottsági ülésen is, hogy elkészült egy intézkedési terv, mert a 2013. évi
ÁSZ ellenőrzésnek az utóellenőrzése történt meg 2017-ben. A 2013-as intézkedési
tervben meghatározott 29 feladatból 17-et határidőre, hatot részben, hat feladatot nem
hajtottunk végre. Ezeket a hibákat kijavítjuk, ez az intézkedési terv most erről szól.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéséhez készült Intézkedési terv
jóváhagyásáról az előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzatok belső
kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Bélapátfalva
Város Önkormányzata tárgyban kapott ellenőrzési jelentésben foglaltakhoz készült
intézkedési terv. A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

II. Napirend
Állami Számvevőszék ellenőrzésének Intézkedési terv jóváhagyása

-

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Az előterjesztésben szerepel, hogy a Belügyminisztérium által
szervezett helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében a településen
„Betonelem gyártás és Asztalos műhely” ráépülő közfoglalkoztatási munkaprogramot

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

IV. Napirend
2018. évi startmunka programok

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési megállapodást, és azt változtatás nélkül hatályban tartja.

3/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Ezt a megállapodást törvény szerint minden év január 31-ig felül kell vizsgálnunk, de
a tavalyi megállapodásunkon nem kívánunk változtatni. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
az előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet, mely arról szólt, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodásunkon nem szükséges változtatást végrehajtani.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

III. Napirend
Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a napirendet, a tevékenységi kör bővítése azért szükséges, hogy
pályázatokon tudjon indulni a Kft. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket, ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

V. Napirend
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása

Határidő: 2018.02.28.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint
a szükséges dokumentumok elkészíttetésére.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva városban 2018. évben, a Belügyminisztérium
által meghatározott fajlagos költségekkel a Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás keretében „Betonelem gyártás és Asztalos műhely”
ráépülő közfoglalkoztatási munkaprogramot valósít meg.

4/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Ez a két közcélú munkaprogram csak a startmunkaprogram, ezen kívül a
hagyományos munkaprogramon is kíván indulni az önkormányzat, de ezt még nem
hirdették meg. Alpolgármester urat kérdezte az imént, hogy mit tudunk a kulturális
közcélú munkaprogramról, hiszen az önkormányzat évek óta abban is pályázik, most
is van 3 fő kulturális közcélú alkalmazottunk. Alpolgármester úr tájékoztatása alapján
ez is indul a jövőben, de erről sincs több információnk. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a 2018. évi startmunka
programokról az előterjesztés szerint.

valósít meg az önkormányzat. Felhatalmaztuk a polgármestert a támogatási
kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint a szükséges
dokumentumok elkészíttetésére és csatlakozzunk ehhez a startmunkaprogramhoz. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, a 2018. évben az
Önkormányzat által benyújtandó pályázatokat. Elmondja, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

VI. Napirend
Pályázatok megtárgyalása

Határidő: 2018.02.26.
Felelős: Mezőné Kovács Edit
ügyvezető

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. alapítója a
társaság alapító okiratának módosítását megtárgyalta és azt az alábbiak
szerint módosítja:
1) A társaság alapító okiratának 1.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.1. A társaság rövidített cégneve: KulTurDia Nonprofit Kft.”
2) A 3.2. pontban meghatározott Egyéb tevékenységi kör(ök) pont
kiegészül az alábbi tevékenységekkel:
„8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység”
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőné Kovács Edit ügyvezetőt, hogy
az alapító okirat módosításával kapcsolatban a cégbíróságnál eljárjon. (3.
melléklet)

5/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról az előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Bővül a Kft. tevékenységi köre és rövidített cégnév, a KulTurDia
Nonprofit Kft név is szerepel a módosításban. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Ez a téma viszont érdekelheti a zártkert tulajdonosokat, mint magánszemélyeket, mert
úgy tudja, nem csak önkormányzat pályázhat, hanem bárki, aki zártkert tulajdonosa. A
mostani pályázat a zártkert eredeti funkcióját helyezi előtérbe, újra gyümölcsösítését,
művelését támogatja. A legtöbb ingatlan magántulajdonban van, felhívja a zártkert
tulajdonosok figyelmét erre.

Mikó Ákos műszaki előadó:
Igen, mint ahogyan elmondták korábban a zöldség, gyümölcstermelést kellene
felfuttatni a zártkertekben.

Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy volt még egy javaslata a bizottsági ülésen a zárt kertekkel
kapcsolatosan, ami egy pályázati felhívás volt. Kérdezi, sikerült-e ennek utána nézni?

Vizy Pál képviselő:
A civil szervezetek telephely fejlesztésével kapcsolatosan felhívja a figyelmet a
Művelődési Ház színpad technikájánál a függöny rendszer működtetésére. Azt
szeretné, hogy mindenképp legyen részeleme a pályázatnak, katasztrofális állapotban
van, nem működik.

Ferencz Péter polgármester:
Az említett ravatalozónál is az eszközbeszerzés van preferálva, mivel elöregedett
berendezéseink vannak. Csuhány Béla képviselő úr javasolta, hogy statikailag az
épületet vizsgáltassuk meg, nem-e szükséges egy pántolással való megerősítés, hogy
az esetleges tisztasági festés után ne legyenek újabb repedések.

Csuhány Béla képviselő:
Lenne egy kiegészítése. Ahogy említette képviselő úr 3 pályázatról van szó. Az élhető
települések vonatkozásában fel van sorolva 6 pályázati lehetőség, itt a bizottság úgy
foglalt állást, hogy a térfigyelő kamerarendszert helyezi előtérbe, a ravatalozó
felújítása a második, a harmadik pedig a Petőfi úti játszótérnek a korszerűsítése a
meglévő park kialakítása címszó alatt. Már korábban döntöttünk, hogy a Szabadság
úti lakótelepről ide kerülnek át azok a játszótéri eszközök, amelyek még
használhatóak. Hagyományőrzésnél egyértelműen az eszközbeszerzés kerüljön
előtérbe. A civil szervezeteknél is javasolta a bizottság, hogy az eszközbeszerzés
kerüljön előtérbe, itt ingatlan felújításba kár lenne befektetni. Még tenne egy
kiegészítést, ha a ravatalozó felújítására kerül sor, mindenképpen előzze meg egy
műszaki állapotfelmérés.

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Három pályázat került elénk. Az bennük a közös, hogy 90 %os támogatási intenzitásúak. Élhető települések kialakítása, turisztikai,
hagyományőrző, értékteremtő rendezvények megtartása, civil szervezetek székhely,
telephely fejlesztése és eszközbeszerzése elnevezéssel. Vannak kötelező, és
választható elemek a pályázaton belül. Tájékoztatást kaptak, hogy esetleg játszótérre
lehetne pályázni, épületek megújítására, térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére,
bővítésére. A pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, illetve ügyvezető
asszonyt a szükséges egyeztetések megkezdésére, dokumentumok elkészíttetésére.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a hagyományőrző, értékteremtő
rendezvények támogatási konstrukciója című pályázatról az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018.03.26.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtson be a VP-19.2.1.-29-3-17 kódszámú Élhető települések kialakítása
támogatási konstrukció alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint
a dokumentumok elkészíttetésére.

6/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Volt egy olyan kikötés, hogy ez a közműépítés akkor működik, ha a klasszikus
támogatott formáját kapja a zártkert, mezőgazdasági hasznosítás történik. Január
elején olvasta ezt, így értelmezte akkor. Javasolja, az előterjesztett anyag egészüljön
ki a zártkerti pályázattal, az infrastruktúra fejlesztésével. Az önkormányzatnak is van
5-6 zártkert parcellája, ami üres, azokon a területeken ahol már házat építeni nem. A
feladat az lenne, hogy a meglévő zártkertek köré az úthálózat és a vízelvezetés
kiépüljön. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e egyéb kérdés, észrevétel.
Kéri szavazzanak az élhető települések kialakítása pályázatról az előterjesztés szerint.

Mikó Ákos műszaki előadó:
Nem az önkormányzatnak kell felfuttatni a zöldség-gyümölcs termesztést, hanem a
lakosoknak, ez a célja a pályázatnak, hogy azért újítsuk fel az utat, hogy növeljük a
mezőgazdasági termelést.

Csuhány Béla képviselő:
Részletesen utánanézett a pályázatnak. Önkormányzatoknak van kiírva, alapvetően
útépítésre, szennyvízelvezetésre, önállóan csapadékvíz elvezetésre, árokra önállóan
nem lehet, de ha úthoz kapcsolódik, akkor árokra, átereszre lehet, valamint utak
stabilizálására, stabilizált utak burkolatának javítására. Számára nem volt egyértelmű
kikötés, hogy az önkormányzatoknak a gyümölcstermesztés, zöldség felfuttatásához
kell, hogy kapcsolódjon ez a pályázat.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására kiírt pályázatról.

Határidő: 2018.04.06.
Felelős: Mezőné Kovács Edit ügyvezető

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.
támogatási kérelmet nyújtson be a VP6-19.2.1.-29-4-17 kódszámú Civil
szervezetek székhely, telephely fejlesztése és eszközbeszerzése
elnevezésű támogatási konstrukció alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőné Kovács Edit ügyvezetőt a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint
a dokumentumok elkészíttetésére.

8/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Civil szervezetek székhely, telephely
fejlesztése és eszközbeszerzése elnevezésű pályázatról az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018.04.27.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtson be a VP6-19.2.1.-29-7-17 kódszámú Hagyományőrző,
értékteremtő rendezvények elnevezésű támogatási konstrukció alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármester, a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint
a dokumentumok elkészíttetésére.

7/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

10/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2017. december 29-ei rendkívüli
ülésen fogadtuk el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. Az NHSZ
Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. most módosításokat javasol. A
képviselő-testület által elfogadott kiegészítéseket a továbbiakban is hatályban tartjuk.
Rövid tájékoztatót tart, miért volt szükség a szolgáltató váltásra. 2017-ben egy
kormánydöntés alapján átalakult minden megyében a hulladékszállítás, mint
közszolgáltatás. 2017 december 31-ig 130 hulladékszállító vállalkozás szállította a
hulladékot, 2018. január elsejétől ez a szám 19-20-ra redukálódott. A rendszer lényege
egy megye csak egy hulladékszállítót alkalmaz, és csak ezek a hulladékszállítók
kaptak érvényes hulladékszállítási engedélyt. Bélapátfalva egy Borsod megyei
társulásnak a tagja és onnan nem kívánunk kilépni egyelőre. Jogilag még nem
tisztázódott le az átalakulás. De azt tudjuk, hogy a borsodiak már nem szállíthatnak
Heves megyéből, mint ahogyan a Heves megyeiek sem szállíthatnak másik megyéből.
Létrejött Heves megyében egy új vállalkozás, ennek alvállalkozói a régebbi cégek,
mint például a PEVIK Kft.. A hulladéktároló edényzeteket a lakosságnak nem kell
visszaszolgáltatnia, ezt majd a két társulás bérli egymástól. A Zöld Völgy bérleti díjat
számláz ki a jelenlegi szállítónak, mint ahogyan majd a hamarosan megnyíló
hulladékudvar működtetésére is. Vállalkozásoknál a telephellyel rendelkezők fognak
kapni megkeresést. Az önkormányzattól kértek meg ezt a listát, amit biztosítottunk a
hulladékszállító cég részére. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kérdés,
észrevétel. Kéri szavazzanak az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgálati
szerződésről az előterjesztés szerint.

VII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtson be a ZP-1-2017 kódszámú, zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására elnevezésű támogatási konstrukció alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármester, a
támogatási kérelemhez szükséges egyeztetések megkezdésére, valamint
a dokumentumok elkészíttetésére.

9/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Ferencz Péter
polgármester

Kmf.

Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta, hogy a Vilka Hungaria Kft. (H-4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy.
u. 28/A) részére a szükséges ingatlanmegosztás után 500 Ft/m2 áron
értékesítésre kerüljön a Bélkő Területfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonában
lévő 1017/38. és 1017/39. hrsz-ú ingatlan.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Ferencz Péter polgármestert, hogy a
Bélkő Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.

11/2018.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy érkezett egy ingatlan vásárlási kérelem
a Bélkő Nonprofit Kft. részére. Írásban mindenki megkapta a VILKA Hungária Kft.
kérelmét, mely szerint szeretné megvásárolni a szóban közölt ingatlant 500 Ft/m2
eladási áron. Korábban a Kft. már megvásárolta a 1017/72-es és a 1017/9-es ingatlant
és övé a 1021-es ingatlan is. A cég élelmiszer tevékenységet kíván folytatni a telepen.
Ha megtörténik a telek megosztás, akkor tudja megvásárolni. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait, van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az ingatlanvásárlási
kérelemről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és a melléklet szerint elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata és az
NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) között létrejövő Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést. (4. melléklet)

