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A 2506 sz. országos közút útpályán kívüli részének átvétele a
Magyar Államtól
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Zöld Város kialakítása projektben érintett területekhez
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Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Bélapátfalvai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Gazdasági
Szervezetének Ügyrendje
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése

Határozat tárgya

Rendelet száma

28/2018.(II.22.)

27/2018.(II.22.)

26/2018.(II.22.)

25/2018.(II.22.)

24/2018.(II.22.)

23/2018.(II.22.)

22/2018.(II.22.)

Határozat száma

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása II. forduló
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
3. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének
Ügyrendje
4. A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
5. Az Egri Tankerülettel történő személyszállítási szerződés
6. IV. Béla úti járda átvétele
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22
–én 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 a fenti napirendi pontokat 4 igen
szavazattal elfogadta.

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása II. forduló
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
3. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének
Ügyrendje
4. A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
5. Az Egri Tankerülettel történő személyszállítási szerződés
6. IV. Béla úti járda átvétele
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kábel televízió nézőit és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből, 4 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők
száma 4 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

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
Kiss Csaba műszaki csoportvezető
Apostolné Hegyi Csilla műszaki csoportvezető

Nem jelent meg: Kary József alpolgármester

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

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22–
én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
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Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
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 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.

II. Napirend
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosítása

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018.(II.26.)
önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetéséről. (1. melléklet)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Csuhány Béla és Csűrös Zoltán képviselők az ülésre megérkeztek.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület továbbra is
határozatképes.
Elmondja, hogy ezt már első fordulóban megtárgyaltuk, szerepel a költségvetésben.
Az első fordulóhoz képest nincs pénzügyi módosítás, csak műszaki tartalommal lett
kiegészítve. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri
szavazzanak a 2018. évi költségvetésről a rendelet tervezet szerint.

Barta Péter képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén nem tudott részt
venni, de a Táncsics úti elején lévő árok burkolása félbe lett hagyva, érdemes lenne
befejezni. Javasolja, a beruházások közt legyen megjelenítve.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet II. fordulóban. Készült egy műszaki melléklet, ami
sarokszámokat nem érint, hanem a műszaki csoport felé tartalmaz feladatokat. 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 az elnököt ismertesse a
bizottsági ülésen elhangzottakat.

I. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet megtárgyalása II. forduló

A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző vagy az aljegyző engedélyével lehet
elhagyni.

5) Az 2.10. pontban az első mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

A pénzügyi és adóügyi ügyintézők a munkaköri leírásuk szerint helyettesítik
egymást.

Az igazgatási és szociális ügyintézők, valamint az anyakönyvvezetői
megbízással rendelkező ügyintézők munkaköri leírásuk szerint egymást
helyettesítik.

A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti.

4) Az 2.8. pontban az első mondat helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3) Az 2.3. pontban a „kötelezettségvállalás rendjéről szóló” szövegrész helyébe a
„gazdálkodási” szövegrész lép.

2) Az 1. 10. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
1.10 „A Hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony.
Köztisztviselő, akikre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény
az irányadó.”

Az 1.1. pont utolsó mondatában az „Pénzügyi Csoport” szövegrész helyébe a
„Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Csoport” szövegrész lép.

1) Az 1.1. pont kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A Hivatal telephelye: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Csoport
3346 Bélapátfalva IV. Béla út 36.”

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a 14/2013.(III.27.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Bélapátfalvai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint
módosul:

22/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról az előterjesztés szerint.

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

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség oka

17) Az 1. melléklet 3. sora (Pénzügyi csoportvezető) hatályát veszti, az 5. sorban a
„Műszaki” szövegrész helyébe a „Pályázati” szövegrész lép, a 2. sor helyébe a
következő rendelkezés lép:

16) A 9.3. pontban az „Építésügyi és Műszaki Csoport” szövegrész helyébe az
„Építésügyi és pályázati ügyintézők” szövegrész lép.

15) A 9.1. pontban az Adóügyi ügyintézők főbb feladat- és hatáskörei között a 3.
franciabekezdésben hatályát veszti a „megkeresésre környezettanulmányt
készítenek” szövegrész.

14) A 9.1. pontban a Pénzügyi ügyintézők főbb feladat és hatáskörei között a 20.
franciabekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- szervezik a közfoglalkoztatást;

13) A 9.1. pontban a Pénzügyi ügyintézők főbb feladat és hatáskörei között a 14.
franciabekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- gondoskodnak segélyek, támogatások kifizetéséről, a költségvetési
hozzájárulások, támogatások igényléséről;

12) A 9.1. pontban a Pénzügyi ügyintézők főbb feladat és hatáskörei között a 12.
franciabekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- gondoskodnak a az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokkal
összefüggő ügyintézésről, valamint elkészítik az azokkal kapcsolatos
elszámolásokat,

11) A 8.13. pontban a 10) Számviteli szabályzatok e) pontjában a „Pénz- és
Értékkezelési Szabályzat” szövegrész helyébe a „Pénzkezelési Szabályzat”
szövegrész lép, valamint hatályát veszti a j), k), l) és m) pont, valamint a 12), 13) és
14) pont.

10. A fejezetek címe a 9) pontnak megfelelően változik.

9) Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzat „6. Csoportvezető” pontja.

9) Az 5.2. pontban meghatározott aljegyző feladatai felsorolás helyébe a következő
rendelkezés lép:
Vezeti a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási csoport munkáját ennek keretében:
a) előkészíti és elkészíti a csoport szakmai feladatkörébe tartozó önkormányzati
rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét,
b) gondoskodik a Képviselő-testület, illetve a bizottságok határozatainak és a
rendeleteknek, valamint a polgármesteri és jegyzői utasítások végrehajtásáról,
c) részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein a csoport
tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán.

8) Az 5.1.2. pontban hatályát veszti a „a 2.2. pontban foglaltak szerint” szövegrész.

7) A 4.1. pont k) pontjában hatályát veszti „a költségvetési koncepciót és” szövegrész.

6) Az 2.14.2. pontban az „pénzügyi csoport” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Csoport” szövegrész lép.

Az I. fejezet 1. alcímében a 6 bekezdésben a „90 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon
belül” szövegrész lép.

2) Az I. fejezet második bekezdésében a ”helyettesítés rendjét” szövegrész helyébe a
„helyettesítés általános rendjét” szövegrész lép.

1) A III. fejezetben javításra kerül az egyes alcímek és címek számozása.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
83/2017. (VIII.3.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Bélapátfalvai Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje az alábbiak szerint módosul:

23/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjéről
az előterjesztés szerint.

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

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
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.

III. Napirend
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: jegyző

2007. évi
2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007. évi
Munkakör
VagyonnyilatkozatCLII. tv. 3. § CLII. tv.
CLII. tv.
CLII. tv. CLII. tv. CLII. tv.
megnevezése
tétel gyakorisága
(1) a)
3.§ (1) b) 3.§ (1) c) 3.§ (1) d) 3.§ (1) e) 3.§ (2) d)
Aljegyző
x
x
x
x
x
1 év

1 fő”

10 fő

11) Az 1. függelék helyébe a következő rendelkezés lép:
Pénzügyi ügyintéző I.
Gurszki Anikó
Pénzügyi ügyintéző II.
Vitéz Győzőné
Pénzügyi ügyintéző III.
Stáber Ervinné
Pénzügyi ügyintéző IV.
Árvai Zsuzsanna
Pénzügyi ügyintéző V.
Pénzügyi ügyintéző VI.
Pádárné Ferencz Éva
Pénzügyi ügyintéző VII.
Lajer Mária

10) A III. fejezet 9.3. alcím címében az „elemi” szövegrész helyébe a „költségvetési”
szövegrész lép. A III. fejezet 9. 3. alcím harmadik bekezdésében az „Éves elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész helyébe a „Éves költségvetési beszámoló” szövegrész lép.

9) A III. fejezet 10.1. alcím második bekezdésében a „Pénzügyi ügyintéző IX.” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi ügyintéző IV.” szövegrész lép.

8) A III. fejezet 8.4. alcímének első mondatában a „műszaki ügyintéző” szövegrész helyébe a
„pályázati ügyintéző” szövegrész lép.

7) A III. fejezet 1.2. alcím utolsó előtti bekezdésében, az 1.3. alcím utolsó mondatában, a 2.
cím utolsó mondatában, a 3. cím utolsó mondatában, a 4. cím második bekezdésében, a 6.2.
alcím utolsó mondatában, a 9.1. alcím második bekezdésében, a 9.2. alcím utolsó
bekezdésében, a 9.3. alcím nyolcadik bekezdésében a feladatokat ellátó ügyintézők
meghatározása helyébe „Pénzügyi ügyintéző I., II., III., IV. és V.” szövegrész lép.

6) A III. fejezet 1.1. alcím hetedik bekezdésének első franciabekezdésében, a 9.3. alcím utolsó
mondatában és a 10.1. alcím utolsó mondatában a „Pénzügyi ügyintéző VI.” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi ügyintéző IV.” szövegrész lép.

5) Hatályát veszti a III. fejezet 1.1. alcím harmadik mondata, az azt követő bekezdésben a
„normatív” szövegrész helyébe a „költségvetési” szövegrész lép.

a „Pénzügyi csoportvezető” szövegrész helyébe az „aljegyző” szövegrész lép.

4) A II. fejezet 2. cím első mondatában,
a III. fejezet 1.1. alcím második mondatában és negyedik, ötödik bekezdésében, hetedik
bekezdésének második franciabekezdésében,
a III. fejezet 1.3. alcím utolsó mondatában,
a III. fejezet 1.4. alcím utolsó mondatában,
a III. fejezet 2. cím utolsó mondatában,
a III. fejezet 4. cím utolsó mondatában

- Pénzügyi csoport (foglalkoztatott létszám: 11 fő)
pénzügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző

A gazdasági szervezet felépítése a következő:

A gazdasági szervezet: foglalkoztatott összlétszám: 11 fő

„A Hivatal gazdasági szervezetének feladatait a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Csoport (a
továbbiakban: Pénzügyi Csoport) látja el. A gazdasági szervezet a Hivatal, az
önkormányzatok, a társulások, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve – a munkamegosztás
és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint – a hozzá rendelt költségvetési
szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás)
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért
felelős szervezeti egység.

3) A II. fejezet 1. alcímében az első bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Vinczéné Varró Orsolya
Liktor Marianna
Fodor Nikolett

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

V. Napirend
Az Egri Tankerülettel történő személyszállítási szerződés

Határidő: folyamatos
2018.12.31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencz Péter
főállású polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a mellékelt
szabadságolási terv alapján jóváhagyja. (2. melléklet)

24/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről az előterjesztés szerint.

Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

IV. Napirend
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése

Pénzügyi ügyintéző VIII.
Pénzügyi ügyintéző IX.
Pénügyi ügyintéző X.
Adóügyi ügyintéző

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az
előterjesztésben nem szerepel a Május 1 úti járda átvétele.

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.

VI. Napirend
IV. Béla úti járda átvétele

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata az Egri Tankerületi
Központtal a melléklet szerint személyszállítási szerződést kössön. (3.
melléklet)
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
személyszállítási szerződés aláírására.

25/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az Egri
Tankerülettel történő személyszállítási szerződésről az előterjesztés szerint.

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

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a napirendet, a Fenntartónak a személyszállítási szolgáltatás
igénybevételére a 2017/2018. tanévre vonatkozóan is szüksége van, amely indokolttá
teszi az új személyszállítási szerződés megkötését. A Fenntartó tanulószállítási
szerződést az Önkormányzat részére 2018. február 9-én küldte meg, változtatás nincs
benne 2017. szeptember 1-től érvényes. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az átadó

3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ágszükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését. Bélapátfalva Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a helyi közúttá
minősítéssel és tulajdonjogi rendezéssel kapcsolatos minden
felmerülő költséget.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2.) pontjában meghatározott feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút célra kívánja
felhasználni.

1. Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában
foglaltak, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
32. § (3) bekezdése alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt., úgyis,
mint vagyonkezelőnél kezdeményezi és kérelmezi a 2506. jelű
országos közút, Bélapátfalva belterület, a Magyar Állam
tulajdonában lévő Bélapátfalva 532/1 és 1006/1 helyrajzi számon
felvett, kivett közút megnevezésű, az útpályához nem tartozó
részének leválasztását és ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzata belterületén a 2506-os
számú országos közút (belterület, IV. Béla út) területének, az útpályához
nem tartozó részének leválasztását és Önkormányzati tulajdonba vételét az
alábbiak szerint:

26/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Ezt a folyamatot kezdeményeznünk kell a Május 1 útra vonatkozóan is. Kérdezi a
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a 2506-sz
országos közút területének az útpályán kívüli részének Magyar Államtól történő
átvételéről 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:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005
azonosító számú Zöld Város kialakítása projektben érintett területek csatolt
közvilágítási terveinek engedélyezéséhez közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás
szükséges. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse
a bizottsági ülésen elhangzottakat.

VII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Határidő: 2018.04.30.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
és felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, hogy a Május 1 út
útpályához nem tartozó részének leválasztásához szükséges megosztási
vázrajzot elkészíttesse.

27/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Május 1 úti járda átvételét
is kezdeményezzük a Magyar Államtól a lakott terület határáig, és a szükséges
telekmegosztást indítsuk el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

vagyonkezelő felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.

Kiss Csaba műszaki csoportvezető:
Elmondja, hogy lehet használni mindkét oldalát. A zászlós útjelző táblákkal az a gond,
hogy kicsi a felület. Az egyik útjelzőtábla 1,30 m magas és a belső része 1 m, a zászlós
60 cm.

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a startmunka program keretén belül a
fából készült elemek kihelyezési terve alapján elkészültek az útjelző táblák. Kérdezi,
lehet használni a táblák mindkét oldalát?

Határidő: 2018.03.20.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a Kovács László villamosmérnök által a TOP-2.1.2-15-HE12016-00005 azonosítószámú Zöld Város kialakítása projektben érintett
területek közvilágítási terveinek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. általi
engedélyeztetéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad a Hrsz. 1./2. (Vasúti
park), a Hrsz.1007 (Szoborpark), a Hrsz. 840/1 (Játszótér) és a Hrsz. 813.
(Sétány) vonatkozásában, továbbá tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást ad a Hrsz. 3. (Vasúti park, a Vasúti park melletti és a Táncsics
út kereszteződése) vonatkozásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármester a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás aláírására.

28/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
A hozzájárulást megadhatjuk, de ez ügyben még egyeztessünk a tervezőkkel. Nézzük
meg melyek a lehetőségek, milyen javaslatokat adnak a tervezők. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Zöld Város
kialakítása
projektben
érintett
területek
csatolt
közvilágítási
terveinek
engedélyezéséhez szükséges közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásról az
előterjesztés szerint.

Simonka Petra aljegyző:
Elképzelhető, azért ez a magasság, hogy az ott lévő lakosságot ne zavarja.

Vizy Pál képviselő:
Felhívná a figyelmet, hogy a régi játszótér helyén az 1,50 m-es lámpa nem biztos, hogy
szerencsés magasságú, valamint a LED-es lámpa, nem biztos, hogy bírja majd a
próbákat.

Ferencz Péter
polgármester

Kmf.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Ferencz Péter polgármester:
Nem történt. Kérdezi van-e további kérdés, észrevétel. Megköszöni a részvételt, és az
ülést bezárja.

Csuhány Béla képviselő:
Kérdezi, hogy a belvárosi látványterv ügyében történt-e előrelépés.

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy valóban gondok voltak a közvilágítással a karácsonyi díszkivilágítás
miatt. A hangjelzést tiltó tábla azért került kihelyezésre, mert több alkalommal is
panasz érkezett egy lakostól, hogy zavarja a zaj a szemben lévő vendéglátó
egységben szórakozók miatt. Volt egy megbeszélés is ez ügyben, de a panaszos nem
jelent meg az egyeztetésen. Próbálunk kompromisszumos megoldást találni.

Barta Péter képviselő:
Kérdezi a település központjába mikor, és miért került kihelyezésre a hangjelzés tilos
tábla? Település szinten elterjedt, hogy Bélapátfalva főutcáján se világítani, se
hangjelzést kiadni nem lehet.

Ferencz Péter polgármester:
Egyeztetni kell, melyik szorul felújításra, a hiányzó betűket pótolni kell. Tárgyaljuk ezt
a következő ülésen.

Csuhány Béla képviselő:
Javasolja, nézzük meg a turista térképet, mit jelöl, például Katona sírok, Nagy-tó,
Lóczy forrás, Telekessy Vendégház, amit érdemes kiegészíteni. Több információt is
fel lehetne tüntetni a táblán.

Vizy Pál képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy az útjelző táblánál figyeljünk a betű méretezésre,
gépkocsiból is olvasható legyen. A következő gyártáskor legyen jobban kidolgozva,
attól függően mit szeretnénk velük jelölni.

