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polgármester

Bélapátfalva, 2018. március 7.

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2018. (III.12.)

azonnal
azonnal

2018. március 31.

azonnal
2018. március 19.
2018. április 30.

azonnal

azonnal

Határozat határideje

Rendelet tárgya

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
intézménye 2017. évi költségvetésének módosítása
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye az
önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2018-2021 évekre
vonatkozóan
Önkormányzati bevételek és kiadások tervezése 2018-2021 évekre
vonatkozóan
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Bélapátfalva 425. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Bélapátfalva Május 1 úti 717 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
bérbeadása
Balatoni Sport egyesülettel fúzió létrehozása
Zöld Város kiviteli terv (lámpatestek)

Határozat tárgya

Rendelet száma

35/2018.(III.07.)
36/2018.(III.07.)

34/2018.(III.07.)

32/2018.(III.07.)
33/2018.(III.07.)

31/2018.(III.07.)

30/2018.(III.07.)

29/2018.(III.07.)

Határozat száma

1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2017. évi
költségvetésének módosítása
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3. Önkormányzati bevételek és kiadások tervezése 2018-2021 évekre
4. Tájékoztató a konyha gépeinek állapotáról
5. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
6. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7
–én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 igen
szavazattal elfogadta.

1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2017. évi
költségvetésének módosítása
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3. Önkormányzati bevételek és kiadások tervezése 2018-2021 évekre
4. Tájékoztató a konyha gépeinek állapotáról
5. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
6. 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, 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők
száma 6 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
Mezőné Kovács Edit Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. ügyvezető
Kiss Csaba műszaki ügyintéző
Apostolné Hegyi Csilla műszaki ügyintéző

Nem jelent meg: Barta Péter önkormányzati képviselő

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

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7–
én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

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 a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és
Szociális Társulás saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségei tervezetéről a 2018. évet követő három évre vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás
Társulási Tanácsnak a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
intézménye 2017. évi költségvetésének módosítását.

29/2018.(III.07.) 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 Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2017. évi
költségvetésének 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. 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. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

I. Napirend
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2017. évi
költségvetésének módosítása

kikötött tőkerész hátralévő összege

megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő

kamatot nem tartalmazó értéke

annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és

annak vételára

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

tőketartozása

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás

kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

megtérülés

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos

bírság-, pótlék- és díjbevétel

származó bevétel

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

származó bevétel

vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

étkezési, gondozási díj bevétel

Saját bevételek

Megnevezés

5837

2018. év

5900

2019. év

5900

2020. év

5900

2021. év

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Társulásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § és
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.
§ (3) bekezdése alapján a társulás saját bevételei és az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei 2018. évet követő
három évre várható tervezését a következők szerint:

30/2018.(III.07.) sz. Képviselő-testületi határozat

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról az előterjesztés szerint.

dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezető könyvvizsgáló:
Elmondja, hogy törvény szerinti változás átvezetése történt, elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi dr. Holló István könyvvizsgáló urat van-e szóbeli kiegészítése a napirendi
ponttal kapcsolatosan.

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.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
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, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalták a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

II. Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása

ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban:

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként

fizetett ellenérték

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap

visszavásárlási ár

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött

ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött

0
0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,

kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

0

0

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

800 000

7 266 473

bírság-, pótlék- és díjbevétel

származó bevétel

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból

2018. év

79 573 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

származó bevétel

vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

Saját bevételek

Megnevezés

0

0

800 000

0

0

7 300 000

79 610 000

2019. év

0

0

800 000

0

0

7 300 000

79 610 000

2020. év

0

0

800 000

0

0

7 300 000

79 610 000

2021. év

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § és a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a
saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségei 2018. évet követő három évre várható tervezését a
következők szerint állapítja meg:

31/2018.(III.07.) 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:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az önkormányzat saját bevételei
és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei tervezéséről a
2018. évet követő három évre vonatkozóan.

III. Napirend
Önkormányzati bevételek és kiadások tervezése 2018-2021 évekre

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018.(III.12.)
önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

0

0

0

0

0

0

0

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Megfogalmazódott, hogy az Intézmény költségvetése terhére a
prioritást követve legyenek a szükséges berendezések lecserélve. A bizottság
tudomásul vette a tájékoztatást.

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

IV. Napirend
Tájékoztató a konyha gépeinek állapotáról

ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban:

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként

fizetett ellenérték

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap

visszavásárlási ár

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött

ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött

kikötött tőkerész hátralévő összege

megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő

kamatot nem tartalmazó értéke

annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és

annak vételára

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

tőketartozása

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás

Tagok
1. Mikó Márta Bélapátfalva, Rózsa u. 13.
2. Ungor Józsefné Bélapátfalva, Dózsa Gy. u. 1.
3. Barta Miklósné Bélapátfalva, IV. Béla út 4.
4. Pelyhe Sándorné Bélapátfalva, Ady E. u. 3.
5. Mikó Béláné Bélapátfalva, Május 1. út 59.
6. Szabó Gáborné Bélapátfalva, Rózsa u. 33.
7. Zay Oszkárné Bélapátfalva, Jókai u. 16.
8. Bartáné Likai Mária Bélapátfalva, Marx K. u. 17/2.
9. Liktor Miklósné Bélapátfalva, Szabadság u. 43.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá
az alábbi bélapátfalvai lakosokat választja meg

32/2018.(III.07.) 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
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról az előterjesztés szerint.

Dudásné dr. Géczi Erika jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország köztársasági elnöke
2018. április 8-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását.
A szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb a szavazás napja előtti
huszadik napon települési szinten kell megválasztani. Bélapátfalván három
szavazókör van. A tagokkal, illetve póttagokkal egyeztetve van, mindenki vállalja a
tisztséget. Módosító javaslatra nincs lehetőség. Az induló pártok tehetnek még
javaslatot delegált tagra.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kéri Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal
kapcsolatosan.

V. Napirend
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. A Képviselő-testület
tudomásul vette a tájékoztatást.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező Bélapátfalva Mártírok utca 8. szám alatti,
425 hrsz-ú ingatlanát értékesíti 3.300.000. forint értékben Lakatos Alíz 3346
Bélapátfalva Bartók Béla utca 3. szám alatti lakos részére, miután az
önkormányzat a jelenlegi bérlő viszonyát rendezte. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

33/2018.(III.07.) 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
Bélapátfalva 425. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről az előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az ingatlan vásárlási kérelmet, és úgy foglalt állást, hogy miután az
önkormányzat a jelenlegi bérlő viszonyát rendezte, az ingatlan értékesítésre kerülhet.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy korábban több alkalommal volt már előttünk ez az ingatlan vásárlási
kérelem, de folyamatosan akadályokba ütköztek. Mostanra rendeződtek a fél dolgai
így újra beadta kérelmét. A megvásárolni kívánt ingatlanban jelenleg bérlő lakik, akinek
saját ingatlana van Szentdomonkoson. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a kérelmet, kéri Sas Bélát, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét
ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

VI. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Határidő: 2018. március 19.
Felelős: polgármester

Póttagok:
1.
Kónya Ildikó Bélapátfalva, Apátság u. 41.
2.
Sas Regina Terézia Bélapátfalva, Szabadság u. 2. 6. lph.1. em. 1.a.
3.
Kovács Dóra Bélapátfalva, Béke u. 18.
4.
Somodi Andrea Bélapátfalva, Bocskai I. u. 40.
5.
Berecz Istvánné Bélapátfalva, Szabadság u. 13.
6.
Farkas Katalin Bélapátfalva, Május 1. út 35/A.
7.
Pelyhe Gáborné Bélapátfalva, Vasút u. 9.
8.
Kovács Ervinné Bélapátfalva, Petőfi u. 4.
9.
Bereczné Bóta Éva Bélapátfalva, József A. u. 10.14. lph.1.em. 3. a.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Sport Közhasznú Egyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a TAO
feltöltéshez szükséges önrész miatt. A civil szervezetek működési támogatására
tervezett keretösszeg kevésnek bizonyul.

Ferencz Péter polgármester:
A Sport Közhasznú Egyesület elnöke kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén. Kéri Sas Bélát, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva Május 1. úti
717. helyrajzi számú ingatlan (Malom) egy részét bérbe adja 2018. március
8-tól határozatlan időtartamra Oláh Péter Bélapátfalva, Széchenyi u. 6.
szám alatti lakos részére.
Az ingatlan használatáért fizetendő bérleti díjat 2 825 Ft/hó összegben
határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel a bérleti
szerződést megkösse.

34/2018.(III.07.) 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
önkormányzati ingatlan bérbeadásáról az előterjesztés szerint.

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

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival az önkormányzati ingatlan bérbeadásáról szóló
előterjesztést, miszerint Oláh Péter bélapátfalvai lakos, a Bélapátfalva Május 1 úti
717.hrsz-ú ingatlan (Malom) egy részét bérbe szeretné venni tárolás céljára. Elmondja,
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, kéri Sas Bélát, a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. A tájékoztatóban szerepel a rendezvények költségvonzata, de

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a napirendet. A 2018. évi programtervnek felel meg a tájékoztató.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. 2018. évi programjainak tervezetéről szóló tájékoztatót. Elmondja, hogy
a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalták a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy elvi önkormányzati támogatását adja a Balatoni Sport
Egyesülettel való együttműködéshez, amelyhez anyagi forrást biztosítani
nem tud. Az együttműködés többletköltséggel nem járhat.

35/2018.(III.07.) 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 más javaslat. Kéri szavazzanak arról, hogy
a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület együttműködést hozzon létre a Balatoni
Sport Egyesülettel, úgy hogy Bélapátfalvának ez többletköltséggel nem járhat.

Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy ezenkívül a Balatoni Sport Egyesülettel szeretnének egy
együttműködést létrehozni. A balatoni iskolás gyermekek is szeretnének BOZSIK
programban részt venni, illetve a két település együtt indítaná a megyei III.-ban
csapatot. Ebben kérte a véleményünket elnök úr. Ha Bélapátfalvának ez nem kerül
több pénzbe, ennek semmi akadálya a bizottság állásfoglalása alapján.

Ferencz Péter polgármester:
A bizottsági ülésen elhangzottak alapján elszámolást kérünk tőlük, a fejlesztésekről. A
kért összeg 3,5 M Ft, amit meg lehetne bontani két tételre. Állásfoglalás nem volt. Ha
évközben nem tervezett bevételhez jutunk, akkor tud a Képviselő-testület a
többlettámogatásról dönteni.

Ferencz Péter
polgármester

Kmf.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Ferencz Péter polgármester:
A Horgász Egyesület kérelme kiegészült egy szóbeli kérelemmel, már irodahelyiségre
is szükség lenne. Javasolja, hogy később térjen rá vissza a testület.
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a Zöld Város pályázat elkészült kiviteli tervei alapján a
polgármester folytasson egyeztetést a tervezővel a világítótestek
magasságáról és elhelyezéséről.

36/2018.(III.07.) 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:
Javasolja, egyeztessünk a tervezővel. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más
javaslat. Kéri szavazzanak arról, hogy a Zöld Város pályázat elkészült kiviteli tervei
alapján a polgármester folytasson egyeztetést a tervezővel a világítótestek
magasságáról és elhelyezéséről.

Csuhány Béla képviselő:
Úgy gondolja, elsődleges az ott lakók nyugalma, de ha nem gond lehet magasabb is.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e kérdés, észrevétel?
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a délelőtt folyamán megérkeztek a Zöld
Város pályázat kiviteli tervei, az önkormányzatnál meg lehet tekinteni. A terv 1,5 m-es
lámpával készült el, mert ez volt a Képviselő-testület kérése.

Csuhány Béla képviselő:
Ez így Bélapátfalva 2018. évi programja, de ebben is van tárgyi eszköz támogatás
munkája a Kft. részéről. Javasolja, hogy a Szent Anna búcsú a napjához közelítő
vasárnap legyen megtartva, július 22 helyett július 29-én.

vannak olyan rendezvények is, melyek tárgyi eszközökkel támogatottak. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.

