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Ferencz Péter
polgármester
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2018. december 31.
azonnal

azonnal

2018.02.15.
2018.02.15.

azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

Határozat határideje

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Települési főépítész megbízása
Bélapátfalvai gyermekjóléti és szociális társulás és intézménye
2018. évi költségvetése
évi
Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2018.
költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása I. forduló
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit kft. 2018. évi
költségvetése
Iskolai körzethatár véleményezése
IVECO gépjármű költségtérítése
Bélapátfalva
Város
szennyvízelvezető-hálózatának
és
szennyvíztisztításának korszerűsítése
Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság hiányának finanszírozása
132/2017.(X.27.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

12/2018.(II.08.)
13/2018.(II.08.)

Határozat tárgya

Határozat száma

1. Települési főépítész megbízása
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása I. forduló:
1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye
2018. évi költségvetésének megtárgyalása
2) Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2018.
évi
költségvetésének megtárgyalása
3) Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása
4) Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása
3. Iskolai körzethatár véleményezése
4. IVECO gépjármű költségtérítése
5. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 8–
án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
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1. Települési főépítész megbízása
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása I. forduló:
1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye
2018. évi költségvetésének megtárgyalása
2) Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2018.
évi
költségvetésének megtárgyalása
3) Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása
4) Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása
3. Iskolai körzethatár véleményezése

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

Vizy Pál képviselő:
Ügyrendi javaslatot fogalmaz meg. Javasolja a költségvetés egyfordulós elfogadását.

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kábel televízió nézőit 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.

Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Simonka Petra aljegyző
Árvai Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Gurszki Anikó pénzügyi ügyintéző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezető, könyvvizsgáló
Mezőné Kovács Edit Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. ügyvezető
Balázs Zsuzsanna Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
intézményvezető

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

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 8–
án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a települési főépítészi feladatok ellátásával Jobbágy Tamás

12/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy építésügyi ügyintézőt is nagyon nehéz találni, de Fajcsák Dénes
főépítész úr ajánlotta a 3 árajánlatot adó építészt. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait
van-e kérdés, kiegészítés. Kéri szavazzanak a települési főépítész megbízásáról az
előterjesztés szerint.

Simonka Petra aljegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy szakmai önéletrajzot csak a
legkedvezőbb árajánlatot adó pályázótól kértünk. A bizottsági ülés után megkerestük
a másik két ajánlattevőt is. Szél Norbert ajánlata 15 napig volt érvényes, Bianki Dániel
azt a tájékoztatást adta, hogy január folyamán olyan szerződéseket kötött, amik után
már nem tartja fenn az ajánlatát.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, de döntést nem hozott. A bizottság kérte, hogy mindenki
szakmai önéletrajza kerüljön benyújtásra. Elhangzott, hogy érkezett még másik
ajánlat is.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális
és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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.

I. Napirend
Települési főépítész megbízása

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

4. IVECO gépjármű költségtérítése
5. Egyéb ügyek, indítványok
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
intézménye 2018. évi költségvetését.

13/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2018. évi
költségvetéséről az előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális
és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Komoly finanszírozási problémák vannak
a szociális ágazat területén. A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy költségeket
tovább szűkíteni már nem lehet, viszont a bevételek növelésére azok felmérésére
készüljön javaslat, amely kerüljön a szakmai beszámolóval együtt benyújtásra. A
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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.

II. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet megtárgyalása I. forduló:
1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye
2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

3519 Miskolc, Kisbenedek utca 4. sz. alatti lakost bízza meg 2018.02.01.
napjától havi 150.000 Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
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Csuhány Béla képviselő:
A Gyári tó alatti parkolóhoz fenntartói hozzájárulás szükséges. A civil szervezeteknél
tárgyalták, hogy a Sport egyesület részéről érkezzen be a hivatalos igény, a Bartók
Béla úti járda tervek elkészültek, azonban a kivitelezésre nincs fedezet. 2016-ban
ígéretet tettünk magunknak a tó felé vezető út melletti árok burkolására. Tavaly

dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezető, könyvvizsgáló:
Megvizsgálták a rendelettervezetet, a szakmai pontosítást a Hivatal elvégezte. A
szűkös lehetőségek mellett is egyensúlyban tud maradni a költségvetés. Elfogadásra
javasolja.

Simonka Petra aljegyző:
A 2506-os út melletti vázrajzok készítése zajlik, a járdák átvétele év II. felére
rendeződhet.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. A képviselők részéről elhangzott kérdésekre a válaszokat
megkaptuk. Felajánlotta Csuhány Béla képviselő úr, hogy végigjárja a települést egy
műszaki állapot felmérés készítése érdekében. Kérdésként merült fel, a gyeprácsozás
helye és hogy a Petőfi úttól a IV. Béla úti járda terv Szilvásvárad irányában elkészülte. A műszaki csoport áthelyezése a régi ÖNO épületébe, felmerült patakmeder tisztítás
folytatása, a Köztemető fenntartása. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatosan felhívták
a figyelmet, hogy a szabályok vonatkozzanak mindenkire. A bizottság a tanácskozás
alapján 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. A felmerült kérdésekre a válaszokat megkapták, a
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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.

Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet megtárgyalása I. forduló:
2.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása
3.) Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetésének megtárgyalása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen 6 tartózkodás
szavazattal nem fogadta el.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Megértette a felvetést, sok hibát vétettünk tavaly a kátyúzás terén. A költségvetéssel
kapcsolatosan várja az átcsoportosító javaslatokat. Kéri a Képviselő-testület tagjait
szavazzanak arról, hogy a Bélapátfalva Város Önkormányzat költségvetését I.
fordulóban tárgyaljuk.

Vizy Pál képviselő:
Bizottsági ülésen kihangsúlyozta, hogy a Rózsa utcában nyár közepén be lettek jelölve
a kátyúk, de nem készültek el vele, kéri, hogy, ütemesen készítsük el. Elmondja, hogy
2002 óta képviselő, úgy gondolja, a bizottsági munkában kellene a sarokszámokat
elfogadni, nem látja értelmét jelen helyzetben a költségvetés II. fordulós tárgyalásának.
Ügyrendi javaslatát kéri elfogadtatni.

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy tavaly a korábban megítélt támogatási
összeget a tavaly előtti összeget hívtuk le. Az idei döntés, és így a támogatás összege
nem ismert még.

Csűrös Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Bélkő Kft. önrész tavaly be volt tervezve, idén nincs.

Ferencz Péter polgármester:
Az I. félév módosításáig csak a tervet tudjuk elkészíteni, az utca felét tudjuk megoldani.
Az árajánlat alapján elkészült az Arany János úti csapadékárok terve. A Mártírok út II.
szakasz kivitelezésére 17,5 M Ft van betervezve. Várja a javaslatokat a költségvetés
módosításával kapcsolatosan. Utána néztek a tervek nem lettek megrendelve, mert
először le kell választani a közúttól.

tárgyaltunk az Arany János utcai csapadékvíz elvezető árok rendezésről, a Mártírok
utcáról, hogy nincs rá fedezet. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a Petőfi úttól IV.
Béla út járda tervek meg lettek-e rendelve. Kérdezi ebben sikerült-e előrelépni?
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a napirendet. Két fontos elemre tértek ki, az egyik a település
honlapjának kérdése. Kérdezi van-e információ a szerződéssel kapcsolatosan? A
másik pedig a település virágosítása. Egyeztetni kell, de nem biztos, hogy a helyi
vállalkozás még működik. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést a kiegészítésekkel.

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.

Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
és
intézményei
2018.
évi
költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása:
4.) Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.
2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban
megtárgyalta és további tervező munka alapjául elfogadta Bélapátfalva
Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési tervét.

15/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri szavazzanak Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről az előterjesztés és a módosító javaslatok szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

14/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Csuhány Béla képviselő:
Nem lehet kétségbe vonni a Kft. munkáját. Amikor alapítottuk a Kft.-t kérdésként merült
fel, hogy tud-e majd pályázni? A válasz az volt sokkal nagyobb mértékben, mint az
önkormányzat.

Mezőné Kovács Edit Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.
ügyvezető:
Sajnos, nem találnak megfelelő végzettségű szakembert.

Vizy Pál képviselő:
Nem keveset tárgyalnak ügyvezető asszonnyal, rá kell tekinteni az idegenforgalmi
adóbevételre, ami évről évre növekményt mutat. Az Éjszakai idegenvezetés, a
Kincskeresés új programként szerepel. Jó eredményeket ér el a Kft. a feladatok
nagyok. Most sem kapott se a honlapra, se a virágosításra plusz forrást. Érdeklődik
van-e már technikus munkatárs?

Kary József alpolgármester:
A cég nevében szerepel a nonprofit jelző, minden pluszt a cég alap tevékenységére
kell fordítani. Beszámoltatással egyetért, félévkor. Javasolja elfogadásra a
költségvetést.

Csűrös Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy a plusz bevételből nem lehetne preferált irányra költeni, vagy esetleg a
kábel tv-re?

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi, hogy abból mi hátrány származhat, ha több bevételt szednek be? A Kft. 1
éven belül 7 M Ft-ot termelt, és az egyetlen intézményünk, amihez nem kellett
hozzátenni, és a legtöbb bevételt hozta az önkormányzatnak. Senki nem tud hivatalos
információt adni mikor zár az Apátság.

Mezőné Kovács Edit Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.
ügyvezető:
Elmondja, hogy bevétel nagy részét az Apátság hozza. Áprilisban az időjárás
meghatározza a látogatószámot, húsvétra, május-június elején az osztálykirándulások
lennének, de tavaly 11 csoport mondta vissza az időpontot júliusban.

Csűrös Zoltán képviselő:
A bizonytalan a helyzet miatt javasolja negyedévente egy bevételi beszámoló
készítését.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. A honlap kérdését szintén tárgyalta a bizottság és
támogatja. Bizonytalan az Apátsági nyitva tartás. Kérdésként merült fel, van-e kieső
bevétel pótlásra terv. A válaszokat megkaptuk. A bizottság elfogadásra javasolja.

10

Ferencz Péter polgármester:
Nincs információja. Elmondja, hogy a felvételi körzetek megállapításához a
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok

Csűrös Zoltán képviselő:
Kérdezi, van-e információnk róla, hogy az iskola fejlesztési pályázat mikor várható?

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális
és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

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 a bizottsági ülésen elhangzottakat.

III. Napirend
Iskolai körzethatár véleményezése

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 1.
melléklet szerint elfogadta a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetését.

16/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Amíg nincs pontos költségvetés, addig nem készül programterv. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Kulturális,
Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint.

Csűrös Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az elején szkeptikus volt a Kft-vel kapcsolatosan, de kellemes
csalódás volt. A tavalyi évben volt élet a településen, de a település érdeklődési szintje
be kell látni nem a Kft-n múlik. Erre az évre programterv, előzetes elképzelés van-e?

Barta Péter képviselő:
Úgy gondolja, az eredmények magukért beszélnek. Véleménye szerint nőtt a
rendezvényeken való részvételi arány, a rendezvények színvonala, és a hangulat sem
utolsó. Elfogadásra javasolja a költségvetést.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat, mint tulajdonos költségtérítés ellenében
lehetőséget biztosít a 2018. évre vonatkozóan tulajdonában lévő IVECO

18/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2013 óta nem került módosításra a busz
költségtérítés. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri
szavazzanak az IVECO típusú autóbusz igénybevételének költségtérítéséről az
előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. A 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.

IV. Napirend
IVECO gépjármű költségtérítése

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3346 Bélapátfalva,
Apátság út. 2.) felvételi körzetét Balaton, Bekölce, Bélapátfalva,
Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél közigazgatási területének
vonatkozásában megtárgyalta és elfogadta.

17/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését. A korábbiakhoz hasonló
nincs benne változtatás. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel.
Kéri szavazzanak az iskolai körzethatárokról az előterjesztés szerint.

 

    ü

 á

 + (gépjármű órabére X igénybevett idő) +
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy döntenünk kell egy megbízási szerződés
elfogadásáról
a
„Bélapátfalva
Város
szennyvízelvezető-hálózatának
és
szennyvíztisztításának korszerűsítése” (KEHOP-2.2.2-15-2016-00093) projekthez
kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása tárgyú beszerzési
eljáráshoz. A szennyvíztelep 240 M Ft-os technológiai felújításához tartozik, ez a
megbízás a PR tevékenységre szól.
Ez egy szállítói finanszírozású projekt, nem jelenik meg a költségvetésünkben. A
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. lebonyolítása mellett fogja elvégezni a NUVU
Kft. a PR tevékenységet. A megbízási összeg 1.180.500 Ft + ÁFA. Kérdezi a
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés észrevétel. Kéri szavazzanak a „Bélapátfalva
Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése”
projekthez kapcsolódó megbízási szerződésről az előterjesztés szerint.

V. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

Gépjármű vezető órabére:
munkanapokon 1200 Ft
hétvégén, munkaszüneti napokon 2400 Ft
Igénybevett idő: órában megadva
Járulékos költség: 50 Ft/ km (a gépjármű javítási, fenntartási járulékos
költségei)
A fentiek alapján számított összeg nettó módon értendő.

Norma: alapnorma X normaszorzó
Alapnorma: 13,5 liter/ 100 km
Normaszorzó: budapesti városi szorzó (1,35)
megyeszékhelyen: 100.000 feletti lakos számú városokban (1,25)
egyéb városokban (1,15)
Üzemanyagár: a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett
üzemanyagár

járulékos költség + km)



gyártmányú LRV-231 forgalmi rendszámú 21 személyes autóbusz
igénybevételére, mely költség az alábbiak szerint tevődik össze:
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Vizy Pál képviselő:
Érdeklődik tudunk-e valamit a Kondi Klubról? A közösségi oldalon jelentek meg
információk. Hol tart ez az ügy jelen pillanatban?

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság 10 262 000 Ft
összegű költségvetési hiányának finanszírozásához lakosságszám
arányosan hozzájárul. A támogatás összege 2018. évben 10 262 000 Ft.

20/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Tűzoltóságnál a 2018 évi költségvetés
10 M Ft hiányt tartalmaz. Az önkormányzatok számára a Belügyminisztérium ebben
az évben lehetővé teszi, hogy rendkívüli támogatás keretében nyerjenek támogatást
az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozásához. A vonulási körzethez tartozó
települések között lakosságszám arányában került szétosztásra, és mindenki
betervezte a költségvetésébe. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés
észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság hiányának
finanszírozásáról az előterjesztés szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a
„Bélapátfalva
Város
szennyvízelvezető-hálózatának
és
szennyvíztisztításának korszerűsítése” (KEHOP-2.2.2-15-2016-00093)
projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására
megbízza a NUVU Kft-t (1158 Budapest, Késmárk utca 9.) 1.180.500 Ft +
ÁFA összeg megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.

19/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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Barta Péter képviselő:
Amikor korábban a Polgárőrséggel átnézték az ingatlant, felmerült néhány ötlet, ami
nem kerülne sokba. Túl van ablakozva az épület, egy részére nincs szükség. A

Ferencz Péter polgármester:
Tavaly év elején pótoltuk az eszközöket, kárpitoztunk. Most is biztosan szükség lesz
javításra.

Csűrös Zoltán képviselő:
Az eszközállomány felől érdeklődik, először arról volt szó, hogy a Tűzoltóság
épületébe átkerül, majd üzemeltetésbe adjuk a Polgárőröknek. Akkor arról beszéltünk,
kárpitozni kellene. Erről egy felmérést nem-e lehetne készíteni, hogy nagyságrendileg,
normális állapotba kerüljenek a Konditerem eszközei? Mekkora összegről lenne szó,
lássuk egy számot az eszközigényről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a 132/2017. (X.27.) számú határozatát, melyben a Kondi Klub
üzemeltetését átadja a Bélapátfalvai Polgárőrség részére, visszavonja.

21/2018.(II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tudomása van róla, hogy a bélapátfalvaiak egy bizonyos köre aláírás gyűjtésbe
kezdett a kondi klub kinyitásáért. Az önkormányzatnak szándékában áll kinyitni a kondi
klubot. A Polgárőrség tavaly kérte a Konditerem üzemeltetését és működtetését. Azóta
Barta Péter képviselő úr jelezte, hogy a polgárőrség mégsem tudja üzemeltetni. Ezt a
korábbi határozatot vissza kell vonnunk, amiben a polgárőrségnek működtetésre
átadtuk a Kondi termet. Egyeztettek a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. ügyvezető asszonyával, hogy valamilyen megbízásos jogviszonyban
közösen próbálják a nyitást megoldani. Sok a jelentkező, ez tény, de amennyi
hozzászóló volt a közösségi oldalon, annyian bérletet sosem vettek. Februárra
tervezte a nyitást, de kívülálló okok miatt már csak márciusban lesz rá lehetőség.
Szeretné hozzátenni, hogy komoly problémák voltak az utóbbi időben annak ellenére,
hogy volt ott közcélú munkás, vagy megbízott. Nem csak a bérletet másolták, hanem
a Kondi kulcsát is. Súlyok, berendezések tűntek el, rendőröket kellett hívni, mert
éjszaka jártak be kondizni. Most kizárólag csak az önkormányzati szervezeten belül
fogjuk tudni működtetni az ingatlant. Javasolja, maradjon továbbra is önkormányzati
működtetésben a konditerem. A nyitva tartási igény igazodni fog az első próbahónap
alapján fellépő igényekhez. Kéri szavazzanak arról, hogy a 132/2017.(X.27.)
Képviselő-testületi határozat kerüljön visszavonásra.

Ferencz Péter
polgármester
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Kmf.

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

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Vizy Pál képviselő:
Hogyan lehet azt úgy elindítani, hogy az működő képes legyen? A határidőt kicsit
korainak tartja az induláshoz, a költségvetési időszakban. Ha megvannak ezek a
javaslatok, azt kérné, hogy ezzel segítsék az önkormányzat munkáját.

Tűzoltóság alatti helyiségeket is megnézték, de ott meg a mellékhelyiségek
rendbetétele legalább ugyanolyan költség, ezért nem nagyon látták értelmét a
költözésnek. Kicsit szűkösebb is az a helyiség. Azt vizsgálták igazából, hogy hogyan
tudnának a jelenlegi helyen maradni.

