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Határozat tárgya

2018. március 31.
azonnal
azonnal

azonnal

azonnal

Határozat határideje

Ferencz Péter
polgármester

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési
díjairól szóló 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2015. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet tárgya

Beszámoló Bélapátfalva Város tűz- és katasztrófavédelmi
helyzetéről
A BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti terve
Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Önkormányzati támogatás 10 iskolai napon az uszodában
Az alkalmazotti és vendégebédre vonatkozó térítési díjak

Bélapátfalva, 2018. március 22.

5/2018. (III.27.)

4/2018. (III.27.)

3/2018. (III.27.)

Rendelet száma

38/2018.(III.22.)
39/2018.(III.22.)
40/2018.(III.22.)
41/2018.(III.22.)

37/2018.(III.22.)

Határozat száma

1. Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója a 2017. évben
végrehajtott feladatairól, az ellenőrzések tapasztalatairól
2. A BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti terve
3. A szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
6. A hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 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 6 igen
szavazattal elfogadta.

1. Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója a 2017. évben
végrehajtott feladatairól, az ellenőrzések tapasztalatairól
2. A BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti terve
3. A szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
6. A hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
7. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kábeltelevízió 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
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Mérai Péter tű. alezredes Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kirendeltség-vezető
Vörös Tamás tű. őrnagy Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
parancsnok
Kovács Ervinné BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft. ügyvezető
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
22–én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
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Mérai Péter tű.alezredes, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető:
Az állam próbál segíteni. Hamarosan meg fog jelenni egy pályázat az Önkormányzati
tűzoltóság részére, és fog tudni pályázni a település.

Vörös Tamás tű. őrnagy, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnok:
Minden segítség jól jön. Állami normatívából van támogatás, egy bonyolult rendszeren
keresztül. A székhelyen kívüli települések is hozzájárulhatnak a működéshez.
Bélapátfalva nem veszélyes besorolásba tartozó település.

Kary József alpolgármester:
Kérdezi, mit segíthetne még az Önkormányzat? Ez a feladat állami közfeladat. Az
önkormányzati tűzoltóság fél úton van e között. Kérdezi, tisztul-e már az új Őrsprogram
rendszer? Az Önkéntes Tűzoltóság finanszírozásának rendszere változhat-e a
jövőben?

Vörös Tamás tű. őrnagy, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnok:
Elmondja, hogy 2018. márciusától kapott parancsnoki kinevezést. A Bélapátfalvai
parancsnoksághoz 10 település tartozik, 84 vonulásuk volt ahová nem kellett kijönniük
Egerből, mert megoldották a helyiek. A tűzesetek 70%-a szabadtérben keletkezett. Az
égetés szabályait önkormányzati rendelet szabályozza. Otthoni tűzeset 2 esetben
fordult elő. Pályázati formában támogatják az önkéntes tűzoltó egyesületeket.
Települést érintő ellenőrzések, hatósági eljárások közé tartozik a tűzcsapok
ellenőrzése, kéményseprő-ipari ügyben 4 eltiltott kéménynél tartottak ellenőrzést. A
Bélapátfalvai Idősek és Fogyatékosok Otthonában, illetve a Mónosbéli
Gyermekotthonban egy-egy alkalommal tartottak ellenőrzést. Bélapátfalva
katasztrófavédelmi, és tűzvédelmi helyzete jónak minősíthető, ami köszönhető a
hatékony tűzmegelőzési és mentő tűzvédelmi munkának is. Ha kérdés van, szívesen
válaszol.

Mérai Péter tű.alezredes, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a jelenlévőket. Elmondja, hogy 2017.
augusztustól megbízással, 2017. decemberétől kinevezéssel látja el az Egri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetői feladatokat. Megyei szinten két
kirendeltség van, az Egri Kirendeltséghez 64 település tartozik. Személy szerint 25 éve
hivatásos tűzoltó, mentési vonalon tevékenykedett. Megjelent feladatként a polgári
védelem, próbál jó kapcsolatot ápolni az önkormányzatokkal, sokban segíti
munkájukat, hogy ha az önkormányzati tűzoltósághoz még önkéntes egyesület is
tartozik, mint itt Bélapátfalván.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kéri Mérai Péter
tű.alezredes urat tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal
kapcsolatosan.

I. Napirend
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója a 2017. évben végrehajtott
feladatairól, az ellenőrzések tapasztalatairól

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Számszaki elírás történt a beszámolóban, ezt jeleztük

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.

II. Napirend
A BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti terve

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi beszámolóját
Bélapátfalva Város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről.

37/2018.(III.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 egyéb kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak
az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végrehajtott feladatairól, az
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolójáról az előterjesztés szerint.

Vizy Pál képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy ugyan a beszámoló 2017-re vonatkozik és akkor még a
közös önkormányzati hivatal állományába tartozó közbiztonsági referens Mikó Ákos
Zoltán volt, 2018-ban viszont ez már nem érvényes.

Kary József alpolgármester:
Véleménye szerint, nincs elég forrás, ezért pályázat kell. Kéri, képviseljék a vezetők
felé ezt az álláspontot.

Mérai Péter tű.alezredes, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető:
Elmondja, hogy más településen is probléma a gépjármű fecskendő, türelmet kérnek,
lehet, hogy ilyen része is lesz a pályázatnak.

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy egy gépjármű fecskendőt tudtak lecserélni, de a törvény a két
fecskendőt írja elő. Örömmel hallja a pályázati lehetőséget. A béremelés
finanszírozását már tavaly sem kapták meg, hiányzik a 37%-os bérnövekmény.

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 Turisztikai,
Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket, ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

III. Napirend
A szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2018. évi
üzleti tervét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kft.
taggyűlésén a fentiek alapján szavazzon.

38/2018.(III.22.) 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:
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester távozott az ülésről, a döntéshozatalban
részvevők száma 5 fő, a testület továbbra is határozatképes. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak
a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft 2018. évi üzleti tervéről az
előterjesztés szerint.

ügyvezető asszony felé. A felmerült kérdésekre a válaszokat megkaptuk. Barta Péter
képviselő úr részéről elhangzott, hogy az Ipari Parkban lévő felújítás kapcsán, a Porta
épülete is, kapjon szigetelést. A Telekessy Vendégház épülete felújítás alatt áll,
folyamatban van. A Sóstói üdülő bevételét fordítsuk vissza az üdülő felújítására. A
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Határidő: 2018. március 31.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 2.
melléklet szerint elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét, amely szerint az Önkormányzat 2018-ban
közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, a
közbeszerzési terv aláírására.

39/2018.(III.22.) 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 az
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről az előterjesztés szerint.

Csuhány Béla képviselő:
A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések
esetében is több ajánlatot kérjünk be.

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 Bélát, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

IV. Napirend
Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2018.(III.27.)
önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 5/2017. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról. (1. melléklet)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról az előterjesztés szerint.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

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.

VI. Napirend
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2018.(III.27.)
önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (3. melléklet)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról,
valamint a 4 fő mentor és 1 fő koordinátor létszámtáblában történő szerepeltetéséről.

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 Turisztikai,
Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket, ismertessék a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

V. Napirend
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Felelős: polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

Ferencz Péter polgármester:
A felnőtt jegy ára 1 200 Ft/fő/alkalom, a gyermekek, akik az iskolából érkeznek 480
Ft/fő áron használhatják az uszodát, de azt nem tudjuk, kinek kell ezt az összeget

Csűrös Zoltán képviselő:
Javasolja, ezt az információt kitenni a kábeltelevízióba és a település honlapjára.

Simonka Petra aljegyző:
Tanuszoda ügyében tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy jövő héttől lehet
látogatni reggel 8:00 órától este 20:00 óráig. A Bélapátfalvai lakosok számára, illetve
a járáshoz tartozók részére kedvezmény van. Hétvégenként 8:00 órától 18:00 óráig
tart nyitva. Nyílt napot tartanak a mostani hétvégén 400 Ft/fő a belépőjegy ára. Van
már egy árlista terv, de még nem végleges.

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy az áprilisi ülésre várhatóan elkészül. Megállapítja, hogy Kary József
alpolgármester úr visszajött az ülésre, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a
Képviselő-testület továbbra is határozatképes.

Vizy Pál képviselő:
Érdeklődik, hogy a műszaki osztály munkaterve mikor kerül a Képviselő-testület elé?

Ferencz Péter polgármester:
A Közúttal tervezett bejáráshoz kérte Horváth László országgyűlési képviselő úr
segítségét. Patakmeder tisztítással kapcsolatban volt kinn Protovin Tibor az EgerTarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat ügyvezető igazgatója, aki tud
biztosítani gépet. Végig lett járva a terület, további költségünk nincs.

Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy egyeztetett a műszaki osztállyal, ami tavalyról elmaradt az-az
elsődleges, és kérte lehetőség szerint legyen tömbösítve. Patakmeder tisztításról
érdeklődik, végig kell gondolni, hogy hol szükséges.

Csűrös Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy tavalyi évben a kátyúzásnál voltak elmaradások. Kérdezi, várható-e
befejezésük? Meg kellene keresni a Közutat is.

VII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2018.(III.27.)
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. (4. melléklet)

események engedélyezésének szabályairól
módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, az alkalmazotti és vendégebédre vonatkozó
térítési díjról. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri
szavazzanak az alkalmazotti és vendégebédre vonatkozó térítési díjról az
előterjesztés szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy az Önkormányzat a Bélapátfalvai Tanuszodába látogató
helyi és járási lakosok belépődíj árából 10 munkanapon keresztül 400 Ft/fő
díjat átvállal és a Nemzeti Sport Központ felé megfizet, maximum 1 M Ft
keretösszegig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti
Sportközpontokkal történő kedvezményes jegyvásárlásról szóló szerződés
megkötésére.

40/2018.(III.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:
Az óvodában nincsen, aki oktasson. Úgy gondolja, próbáljuk meg azt a lehetőséget,
hogy az Önkormányzat támogasson 10 munkanapot. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait, van-e egyéb javaslat. Kéri szavazzanak arról, hogy a helyi, és a járási lakosok
esetén az Önkormányzat 400 Ft/fő díjat átvállal és a Nemzeti Sportközpont felé
megfizet, maximum 1 M Ft keretösszegig.

Vizy Pál képviselő:
Javasolja pontosítani, mert nem mindegy, hogy 150 e Ft-os összeghatárig vagy 150
gyermeknek adjuk a támogatást. Azoknak a gyermekeknek, akiknek kötelezően van
előírva az úszásoktatás, finanszíroznia kellene a Klebelsbergnek. Az óvodából is
vannak jelentkezők. Kérdezi, ezt hogyan kezeljük?

Csuhány Béla képviselő:
Érdemes lenne hasonló programon gondolkodni, mint Egerben 700 Ft/alkalom
felnőttek részére, a 60 év felettieknek pedig 400 Ft.

rendeznie. Javasolja, az első 10 munkanapot támogassa az Önkormányzat
Bélapátfalva vonatkozásában, ha lehet ilyen konstrukció.

305

Alkalmazotti és
vendég ebéd
242

Rezsi
(Ft)
148

695

Térítési díj
(Ft)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

(27%)

ÁFA

Ferencz Péter
polgármester

Kmf.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Ferencz Péter polgármester:
Ha ez mindenki részéről megfelelő, javasolja, hogy a Bizottsági üléseket csütörtöki
napon, a Képviselő-testületi üléseket a bizottsági ülést követő héten, kedden tartsuk,
és a kezdés időpontja 16:00 óra legyen.
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Sas Béla képviselő:
Elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott egy ügyrendi javaslat, hogy az ülésrenden
kellene változtatni. Bizottsági üléseket csütörtöki napon, a Képviselő-testületi üléseket
a bizottsági ülést követő héten, kedden tartsuk, és a kezdés időpontja 16:00 óra
legyen.

1

Nyersanyag
költség (Ft)

Megnevezés

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
2018. április 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg az alkalmazotti és
vendégebédre vonatkozó térítési díjat.

41/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

