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JEGYZŐKÖNYVE

2018. május 31-i ülésének

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Iktatószám: BF 236 – 19 / 2018.

3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19.
Tel.: 36/ 554-300
___________________________________________________________________

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2018.(V.31.)

61/2018.(V.31.)

60/2018.(V.31.)

59/2018.(V.31.)

58/2018.(V.31.)

57/2018.(V.31.)

56/2018.(V.31.)

55/2018.(V.31.)

54/2018.(V.31.)

53/2018.(V.31.)

52/2018.(V.31.)

51/2018.(V.31.)

Határozat száma

Határozat határideje
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Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi
azonnal
szakmai beszámoló
Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
azonnal
intézménye 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről
azonnal
Az Önkormányzat 2017. éves összefoglaló ellenőrzési
azonnal
jelentése
Beszámoló
az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
azonnal
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzései éves statisztikai
2018. május 31.
összegzése
Zöld
Város
projekt
megvalósításával
összefüggő
2018. május 31.
közbeszerzési terv módosítás
Közbeszerzési Szabályzat
2018. május 31.
A reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási
formában történő ellátására közreműködői szerződés
2018. május 31.
módosítása
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat
2018. május 31.
benyújtása
A szünidei gyermekétkeztetés
2018. augusztus 31.
A Május 1 út útpályához nem tartozó részének Magyar
azonnal
Államtól történő átvételéről

Határozat tárgya

1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi szakmai
beszámoló
2. Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
intézménye 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. A 2017. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása
4. Beszámoló a KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről
5. Az Önkormányzat 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
7. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzése
8. Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás
megtárgyalása
9. Reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási formában történő
ellátására közreműködői szerződés módosítása
10. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat
11. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
12. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31–
én 16.00 órakor a Bélapátfalvai Művelődési Ház, Bélapátfalva, IV. Béla. u.
47. szám alatti tanácskozó termében megtartott üléséről.
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Ferencz Péter
polgármester
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A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló
6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2018. (VI.4.)

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Közterületek használatáról szóló 14/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

7/2018. (V.31.)

Bélapátfalva, 2018. május 31.

A 2017. évi zárszámadási rendelet

azonnal

azonnal

azonnal

6/2018. (V.31.)

Rendelet tárgya

könyvtárak
szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése” című pályázat
Bélapátfalva Város teljes közigazgatási területére vonatkozó
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésének vállalkozási szerződés
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására pályázat benyújtása

„Települési

Rendelet száma

65/2018.(V.31.)

64/2018.(V.31.)

63/2018.(V.31.)

Dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezető, könyvvizsgáló
Balázs Zsuzsanna Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény Intézményvezető
Mezőné Kovács Edit Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média
Nonprofit Kft. ügyvezető
Nagy Gyöngyvér könyvtáros
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1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi szakmai
beszámoló
2. Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és
intézménye 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. A 2017. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása
4. Beszámoló a KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről
5. Az Önkormányzat 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
7. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzése
8. Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás
megtárgyalása
9. Reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási formában történő
ellátására közreműködői szerződés módosítása
10. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat
11. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, 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
Kiss Csaba műszaki ügyintéző
Apostolné Hegyi Csilla műszaki ügyintéző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

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

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

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31–
én 16.00 órakor a Bélapátfalvai Művelődési Ház, Bélapátfalva, IV. Béla. u.
47. szám alatti tanácskozó termében megtartott üléséről.
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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 üléseken
elhangzottakat.

II. Napirend
Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi
szakmai beszámolóját.

51/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi szakmai beszámolójáról
az előterjesztés szerint.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
bizottság tárgyalta a napirendet, a kérdésekre a válaszokat megkaptuk. Véleménye
szerint ez egy jól összeállított beszámoló. 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 Pált a Turisztikai,
Kulturális és Szociális bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

I. Napirend
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi szakmai beszámoló

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

12. Egyéb ügyek, indítványok

164
37.564

37.785
64

Adatok ezer Ft-ban

28.110
6.214
10.101
54

5.565
641
37.564
22.394

Adatok ezer Ft-ban
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(3) A Társulás és Intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. és az 1.1. melléklet
tartalmazza.

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Beruházás

Kiadása összesen

Működési bevételek
Költségvetési maradvány
Működési költségvetési támogatás
Működési célú támogatás ÁH-n belül

Bevétele összesen

(2)Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Intézménye

Dologi kiadások
Finanszírozási kiadás

Kiadása összesen

Működési költségvetési támogatás
Költségvetési maradvány

Bevétele összesen

(1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2017. évi költségvetés zárszámadását elfogadja az alábbi részletezés szerint:

52/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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 végrehajtásáról szóló beszámolóról.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet, 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, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezető, könyvvizsgáló:
Elmondja, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és
az Önkormányzatnak megküldött, összevont beszámolóról, továbbá az Önkormányzat
által összeállított zárszámadási rendelettervezetről készült. Javasolja elfogadásra.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezetőjét, 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, azzal a megjegyzéssel, hogy az elmaradt beruházások a
pénzmaradványban jelenjenek meg, egyhangulag 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, egyhangulag 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 üléseken
elhangzottakat.

III. Napirend
A 2017. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

(4) A Társulás és Intézménye bevételeit a 2. és a 2.1. melléklet tartalmazza.
(5) A Társulás és Intézménye kiadásait a 3. és 3.1. melléklet tartalmazza.
(6) A Társulás és Intézménye egyszerűsített mérlegét a 4. és a 4.1. melléklet
tartalmazza.
(7) A Társulás és Intézménye egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 5.1.
melléklet tartalmazza.
(8) A Társulás és Intézmény maradvány kimutatást a 6. és 6.1. melléklet tartalmazza.
(9) A Társulás Intézményének létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
(10) A Társulás és Intézménye pénzeszközeinek változását a 8. és 8.1. melléklet
tartalmazza.
(11) A Társulás Intézményének felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(12) A Társulás és Intézményének eredménykimutatását a 10. és 10.1. melléklet
tartalmazza.
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Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

V. Napirend
Az Önkormányzat 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót.

53/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
bizottság tárgyalta a napirendet. A beszámoló áttekinthető, de javasolta a bizottság,
hogy a TV3-mal kapcsolatosan legyen egy külön ülés. A kérdésekre a válaszokat
megkaptuk. A bizottság 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 Pált a Turisztikai,
Kulturális és Szociális bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

IV. Napirend
Beszámoló a KulTurDia Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2018.(V.31.)
önkormányzati rendeletét a 2017. évi zárszámadásról. (1. melléklet)
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített jegyzői
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

55/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóról.

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.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Turisztikai,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy Pált a Turisztikai,
Kulturális és Szociális bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

VI. Napirend
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 2.
melléklet szerint jóváhagyja a 2017. évben végzett belső ellenőrzések éves
összefoglaló jelentését.

54/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
Önkormányzat 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről az előterjesztés
szerint.
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Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Bélát, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

VIII. Napirend
Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás
megtárgyalása

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert az
összegzés közzétételére a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 3.
melléklet szerint elfogadja a 2017. évi közbeszerzéseiről szóló éves
statisztikai összegzést. Az Önkormányzat 2017-ben közbeszerzési eljárást
nem folytatott le.

56/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
önkormányzat 2017. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzéséről az
előterjesztés szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet. Elmondja, hogy az Önkormányzat 2017-ben közbeszerzési
eljárást nem folytatott le. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

VII. Napirend
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzése

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az
5. melléklet szerint elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát.

58/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatáról az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
közbeszerzési terv aláírására.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 4.
melléklet szerint elfogadja Bélapátfalva Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének módosítását.

57/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 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 Közbeszerzési Tervet és a Közbeszerzési szabályzatot is
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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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, 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 üléseken
elhangzottakat.

X. Napirend
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási formában
történő ellátására közreműködői szerződés módosítását.

59/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási formában történő ellátására
közreműködői szerződés 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, 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, 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 üléseken
elhangzottakat.

IX. Napirend
Reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási formában történő ellátására
közreműködői szerződés módosítása
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2018.(V.31.)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 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.

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

XI. Napirend
Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Határidő: 2018. május
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerinti Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására a Bélapátfalvai Százszorszép
Óvoda, Bölcsőde és Konyha által működtetett konyha infrastrukturális
felújításával, fejlesztésével, akadály mentesítése alcélra pályázatot
nyújtson be, melynek keretében a konyha jelenlegi korszerűtlen kazánja és
meleg vizes gázbojlere, nyílászárója kerül kicserélésre, illetve
eszközbeszerzés valósul meg.

60/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtásáról 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.

-
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Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben, a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási
szünet időtartama alatt
- az iskolás és az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező
gyermekek részére: 2018. június 16-tól 2018. augusztus 15-ig (43
munkanap, érintett gyermekek száma 2018. augusztus 10-ig: 92 fő,
2018. augusztus 13., 14., 15. napján 113 fő),

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei
gyermekétkeztetés módjáról szóló tervezetet megtárgyalta és az alábbiak
szerint elfogadja:

61/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
szünidei gyermekétkeztetésről 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. Elmondja, hogy a konyha
zárva tartási idejére külső szolgáltatást kell igénybe venni.

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.

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a törvény szerint a települési
önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja. Az igénybevétel módja elsősorban helyben
fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére meghatározott
időpontban, viszont elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges. Elmondja, hogy a
Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalták a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági üléseken
elhangzottakat.

XII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

önkormányzati rendeletét a közterületek használatáról szóló 14/2011.(V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (6. melléklet)

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: jegyző

a bölcsőde és óvoda zárvatartásának időtartama alatti
munkanapokon az óvodai ellátást igénybevevők részére: 2018.
augusztus 13-tól 2018. augusztus 31-ig (14 munkanap, érintett
gyermekek száma: 21 fő) biztosítja.
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Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Május 1 út útpályához nem tartozó
részének Magyar Államtól történő átvétele a cél. A Május 1 út melletti járdák és
vízelvezető árkok állapotának rendezése, illetve a Jókai út kereszteződésétől a
Vasútállomásig található útszakasz minőségének javítása érdekében, az
Önkormányzat kezdeményezi a tulajdonba vételt. Elmondja, hogy a Pénzügyi és

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta
Bélapátfalva
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2018.(VI.04.)
önkormányzati rendeletét a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális
alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. (7.
melléklet)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az
Önkormányzat települési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
az előterjesztés szerint.

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

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális
bizottság tárgyalta az előterjesztést. Elmondja, hogy a szociális tűzifa támogatásra
vonatkozó jövedelemhatár emelése történik annak érdekében, hogy minél szélesebb
körben részesülhessenek a gázbekötéssel nem rendelkező szociálisan rászorulók
ebben a támogatásban. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kormány a téli rezsicsökkentés
kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló
Kormányhatározatban hozott döntése alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat 51
m3 tűzifa vásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást. A szociális tüzelőanyag
támogatás helyi szabályozását a Belügyminisztérium támogatói okirata írja elő az
önkormányzat számára. Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottság,
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalták a napirendet. Kéri az
elnököket ismertessék a bizottsági üléseken elhangzottakat.

-
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3. Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét, a lehatárolási terv alapján a változási vázrajz elkészítésének –
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 Magyar Állam tulajdonában lévő Bélapátfalva Május 1 út, 618., 629., és 631/2
helyrajzi számon felvett, kivett közút megnevezésű, az útpályához nem tartozó
részének leválasztását illetve és a Jókai út kereszteződésétől a Vasútállomásig
található útszakasz ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Bélapátfalva Város Önkormányzata belterületén Május 1 út (Hrsz. 618., 629., és 631/2)
melletti járdák és vízelvezetők árkok állapotának rendezése, illetve a Jókai út
kereszteződésétől a Vasútállomásig az út és az útpályához nem tartozó részének
Önkormányzati tulajdonba vételét az alábbiak szerint:

62/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Május 1 út útpályához nem tartozó részének, és a Jókai út kereszteződésétől a
Vasútállomásig tartó útszakasznak 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, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri Sas Bélát, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázatról
az előterjesztés szerint.

Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy ez az előtér a könyvtárhoz tartozik jelenleg is, csak funkció változás
lesz.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi, hogy ez a tér méretileg megfelelő?

Nagy Gyöngyvér könyvtáros:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábban említett pelenkázó
kialakítása helyett, egy fogadó helyiséget szeretnének létrehozni, zárható
szekrényeket, fogasokat helyeznének ki. A helyiséget megtekintette az asztalos, aki
elmondta ez az elképzelés belefér a pályázati összegbe.

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a tavalyi évben is nekifutottunk már a
Könyvtár felújításának. A mostani pályázatban 3,5 M Ft-ot lehet pályázni a
berendezések cseréjére, amihez 10 % önerőt kell biztosítani. Feltétele a pályázatnak,
az épület vagy nyilvános szolgáltató tér felújítása. Mivel szolgáltató tér bővítés is
feltétel, könyvtárosunk ötlete volt, hogy egy pelenkázót hozzunk létre a bejárati
helyiségben. Úgy gondolja 1 M Ft a felújításra önerővel együtt megoldható. Kéri Nagy
Gyöngyvér könyvtáros tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a „Települési
könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázattal
kapcsolatosan.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az átadó vagyonkezelő felé teljes jogkörben eljárjon,
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura
2000) védettség alatt.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a Települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatásnak, ennek keretében a rendkívüli önkéntes
tűzoltóság működésének támogatásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva Város teljes közigazgatási területére vonatkozó
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének
vállalkozási szerződését. (8. melléklet)

64/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előző főépítész elkezdte a
településképi arculati kézikönyv és a települési rendelet megalkotását és ütemezését.
Javasolja, hogy az előttünk lévő vállalkozási szerződés alapján új főépítész által
megbízott cég viszont fejezze be az elkezdett munkálatokat. Elmondja, hogy 2018.
október 31-ig legkésőbb látnunk kell az Arculati Kézikönyvet. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város teljes
közigazgatási területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet elkészítésének vállalkozási szerződéséről az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018. június 7.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése (altéma
kódszám: 204105/295)” című pályázati kiírásra új bútorok, kiegészítő
berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázatot nyújt
be. Igényelt támogatás összege 3.500.000.- Ft. Az önkormányzat a
kötelezően előírt 10%-os önrésszel rendelkezik.
Az Önkormányzat a könyvtári szolgáltató hely jelenlegi 175 m2 alapterületét
további 9 m2 területtel bővíti és a szolgáltató tér felújítását (fűtés korszerűsítés) 716.674.- Ft összeggel elvégzi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

63/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Ferencz Péter
polgármester
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Kmf.

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

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Az igényelt támogatás összege: 10.262.000,- Ft, melyet az Önkormányzati
Tűzoltóság működésének támogatására igényeltünk.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. Melléket I.10. pontja alapján rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásra pályázatot nyújt be.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a „Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásának (ennek keretében a rendkívüli önkéntes
tűzoltóság működésének támogatására)” vonatkozó javaslatot és az alábbi
döntést hozta:

65/2018.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

