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Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

azonnal

folyamatos

2018. június 5.

azonnal

azonnal

azonnal

2018. június 30.

azonnal

2018. július 30.

azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

Beszámoló a település közrend-közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület
tevékenységéről
Beszámoló a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
tevékenységéről
Beszámoló
a
Bélapátfalvai
Polgárőr
Egyesület
tevékenységéről
Beszámoló a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület
tevékenységéről
Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési
eljárás
Zöld Város projekthez Bíráló bizottság tagjainak megválasztása
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás céljára bérbe adott
rendelő helyiségbérleti szerződésének módosítása
Nyári táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjak
Bélapátfalva 0151. és 0152. helyrajzi számú ingatlanok
vagyonkezelői jogának átvétele
Bélapátfalva 966/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes
átadásáról szóló határozat módosítása
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat
tervezett ütemezés
DIGI bázisállomás kialakításához tulajdonosi hozzájárulás
66/2018.(VI.28.)
67/2018.(VI.28.)

Határozat határideje

Határozat tárgya

Határozat száma

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
2. Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott civil szervezetek és
önkormányzati támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület
- Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület
- Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
- Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület
3. A Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás
4. A Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás célja bérbe adott rendelő
helyiségbérleti szerződésének módosításáról
5. A Nyári táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjak
6. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28–
án 16.00 órakor a Bélapátfalvai Művelődési Ház, Bélapátfalva, IV. Béla. u.
47. szám alatti tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Fodor Tamás rendőr alezredes Bélapátfalvai Rendőrőrs
őrsparancsnok
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgász Egyesület
Dallos Attila Bélapátfalvai Cementgyár Horgász Egyesület

3

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

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
2. Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott szervezetek és
önkormányzati támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület
- Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület
- Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
- Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület
3. A Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás
4. A Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás céljára bérbe adott rendelő
helyiségbérleti szerződésének módosításáról
5. A Nyári táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjak
6. Egyéb ügyek, indítványok

Napirend

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen
van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

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

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

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28–
án 16.00 órakor a Bélapátfalvai Művelődési Ház, Bélapátfalva, IV. Béla. u.
47. szám alatti tanácskozó termében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV
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Barta Péter képviselő:
A Polgárőrség részéről köszöni az együttműködést, ha a polgárőrökkel van probléma,
kéri, jelezzék felé. A továbbiakban is szívesen állnak rendelkezésre.

Csuhány Béla képviselő:
Az új polgármesteri hivatalkialakításával kapcsolatban, javasolja, legyen egyeztetés
mielőbb.

Ferencz Péter polgármester:
Örül, hogy megtalálta a helyét a rendőrség, és annak is, hogy egy helyen vannak a
mentősök, tűzoltók, rendőrök. A Képviselő-testület látta az új polgármesteri hivatal
látványtervét, ami közös lesz a Rendőrséggel. Az elmúlt néhány hónap eseményeivel
maximálisan meg van elégedve, és szeretné, ha a továbbiakban is hatékony lenne a
rendőri munkavégzés.

Fodor Tamás rendőr alezredes Bélapátfalvai Rendőrőrs őrsparancsnok:
Az italbolt tulajdonosát bevitték, azóta nincs információjuk. Van a településen 5-10 fő
fogyasztó, akik zártak, nem adnak ki információt.

Ferencz Péter polgármester:
A település lakosságát a kábítószer fogyasztók zavarják. A héten több rendőrautót is
lehetett látni a településen.

Fodor Tamás rendőr alezredes Bélapátfalvai Rendőrőrs őrsparancsnok:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Pár szóban bemutatkozik, 2
éve a Bélapátfalvai Rendőrőrs vezetője, összetett a feladatköre, korábban bűnügyi
nyomozó volt. Jelenleg igen szerteágazó a feladatköre, 20 főt kell irányítania.
Eredményesnek ítéli meg eddigi munkáját. Bűnügyi adatokról tájékoztat, elmondja,
hogy Bélapátfalva illetékességi területe az átmenő forgalom miatt veszélyeztetett.
Betöréses lopás a leggyakoribb bűncselekmény. Jelenleg 3 fő van előzetesben
Bélapátfalváról. 2017-ben 46 bűncselekmény történt, Egerben ugyanekkor 2879, amit
regisztráltak, amiből 20 betöréses lopás. Eddig Bélapátfalván 2018-ban 17 eset
történt, míg Egerben 1200. A lakosság figyelmességén is sok múlik. A Polgárőrséggel
tartják a kapcsolatot, rendezvényeken tudnak összehangoltan dolgozni. Közlekedési
baleset 2 db történt, könnyű sérüléses. A polgármesteri hivatalokkal jó kapcsolatot
ápol, és megköszöni a rendőrőrs elhelyezésére biztosított helyiségeket. A
Gyermekjóléti szolgálattal is jó a kapcsolat. Határőr szolgálatot is elláttak a tavalyi
évben. Ezúton szeretné megköszönni a támogatást, melyet a munkájukhoz kapnak.
Mivel feladataikat továbbra is változatlan színvonalon kívánják ellátni, kéri a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy támogassák és észrevételeikkel segítsék munkájukat,
hiszen a közbiztonság és a közrend fenntartása, és javítása érdekében csak közösen
tudnak előrelépni. Ha kérdés van, szívesen válaszol.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fodor Tamás rendőr
alezredes urat van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatosan.

I. Napirend
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
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Dallos Attila Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület titkár:
Köszöni a támogatást. Elmondja, hogy az átfolyó kitisztítására szeretné felhívni a
figyelmet, illetve segítséget kérni, mert gépi munkálatokra lenne szükség.

Ferencz Péter polgármester:
Az Önkormányzat bérleti díjat fizet az épületre, 2 Ft/m2 összegben, viszont a
tulajdonos a Magyar Állam. A tulajdonjogot nem kívánják átadni.

Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület volt elnöke:
Elmondja, hogy az elmúlt évben a Képviselő-testület részére készített júniusi
beszámolóban ismertette az egyesület 2017. év első felében végzett tevékenységét.
A jelenlegi beszámolóban az eltelt időszak változásairól, egyesületük azóta elvégzett
feladatairól, munkáiról számol be. Létszámuk minimálisan emelkedett, megváltozott a
vezetőség összetétele, az egyesület elnökének Bárdos Zsoltot választották, Dallos
Attila lett a titkár. Szomorúnak tartja, hogy az állami vagyonkezelő elvette a
horgászházat.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Átadja a szót
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület volt elnökének.

II. Napirend
Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott szervezetek és önkormányzati
támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót.

66/2018.(VI.28.) 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
Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról az
előterjesztés szerint.

Vizy Pál képviselő:
Kérése lenne, hogy a COOP ABC előtti parkolástól lezárt területen fokozottabban
ellenőrizzenek, és ha szükséges szankcionáljanak.
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Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke:
Ha kérdés van, szívesen válaszol.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökét, kíváne kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott szervezetek és önkormányzati
támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről
szóló beszámolót.

67/2018.(VI.28.) 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 a
Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről szóló beszámolóról az
előterjesztés szerint.

Vizy Pál képviselő:
Javasolja fényképekkel dokumentálni ezeket.

Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület volt elnöke:
A kishíd is rossz állapotban van, jelentették, hogy balesetveszélyes. Az a gond, hogy
ott minden az Egererdő Zrt. tulajdona. A Horgászházat is javítani kellene.

Dallos Attila Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület titkár:
Ha az Egererdő Zrt. tulajdona, akkor őket kellene megkeresni, ez ügyben sürgősen
lépni kell. Az utóbbi időben megnőtt az idegenforgalom a Tó környékén. Kérdezi, hogy
van-e az önkormányzatnak turisztikai elképzelése a horgászház és a tó környékére?

Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy 2010-től Képviselő-testületi tag, azóta téma az ottani híd. Ha a civil
szervezetek ezzel nem tudnak előrelépni, akkor érdemes lenne közösen gondolkodni,
az Egererdő Zrt. kérni támogassa faanyaggal.

Ferencz Péter polgármester:
A patakmeder tisztítással kellene ezt összekötni.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló
beszámolót.

69/2018.(VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

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

Barta Péter bejelentette személyes érintettségét, hogy nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő, a határozatképesség szempontjából
jelenlévő 5 fő.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a
Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés
szerint.

Barta Péter Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnöke:
Köszöni az ingatlant, amit kaptak, folyamatosan szépítik a helyet, viszont az iroda
melletti mellékhelyiséget fel kellene újítani.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi Barta Péter Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnökét, kíván-e kiegészítést
tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott szervezetek és önkormányzati
támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
tevékenységéről szóló beszámolót.

68/2018.(VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

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

Vizy Pál bejelentette személyes érintettségét, hogy nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő, a határozatképesség szempontjából
jelenlévő 5 fő.

Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel? Kéri szavazzanak a
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló
beszámolóról az előterjesztés szerint.
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Ferencz Péter polgármester:
Rendkívüli ülést kellene tartanunk majd ebben a témában. Nem kaptunk ilyenfajta
visszajelzést.

Vizy Pál képviselő:
Pár gondolatot szeretne elmondani a korábban megtartott rendkívüli ülésről. Tévhit,
hogy a mónosbéli gyermekek miatt nem íratják a Bélapátfalvai iskolába a
gyermekeket. A legnagyobb probléma itt a fegyelem. Kérdezi, kaptunk-e olyan
visszajelzést, hogy a két tanítási nyelvű oktatás miatt viszik el másik iskolába a
gyermekeket?

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről
szóló beszámolót.

70/2018.(VI.28.) 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:
Ez elszámoló számla volt, az almérők alapján mindig kifizették a fogyasztást,
maximum az utolsó 1-2 hónap maradhatott ki, de 628 e Ft nem lehet, elképzelhető,
hogy nem volt jó az óra. Az egyesület könyvelőjének kellene kideríteni. Kérdezi a
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai
Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés
szerint.

Vizy Pál képviselő:
A beszámolóban olvasható, hogy a villamos energia 2017-es elszámoló számlája
váratlanul érte az egyesületet, hiszen a 628 e Ft többletfogyasztás kompenzálását a
felhasználó Kft. elutasította, mivel elszámoltak az almérő alapján 2017
szeptemberében. Kérdezi, hogy ezt az összeget nem fizették ki?

Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy az egyesület elnöke nem jelent meg az ülésen, ha kérdés van a
beszámolóval kapcsolatosan, azt írásban továbbítjuk az egyesület elnökének.

Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott szervezetek és önkormányzati
támogatásban részesültek beszámolói:
- Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A közbeszerzés becsült nettó értéke: 67 955 188 Ft, amelynek a pénzügyi
fedezetét a pályázat alapján nyert vissza nem térítendő támogatás
biztosítja. Amennyiben a beérkezett ajánlatok nettó értéke meghaladja a
rendelkezésre álló forrás, a 67 955 188 Ft összegét, akkor Bélapátfalva

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a hogy a „Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének
rehabilitációja, új közösségi zöldterületek kialakítása (TOP-2.1.2-HE-15HE1-2016-00005)” című projekt közbeszerzése során a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nemzeti
eljárásrendben, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt eljárást folytat le.

71/2018.(VI.28.) 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
„Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének rehabilitációja, új közösségi
zöldterületek kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról az előterjesztés
szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet, két határozat született. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

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

III. Napirend
A Zöld Város projekt megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárás

Ferencz Péter polgármester:
Ingatlanvásárlási kérelem van benyújtva a Gyár utcai önkormányzati lakásra.
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő úr távozott az ülésről a döntéshozatalban
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes.

Vizy Pál képviselő:
Elmondja, hogy történt egy baleset a Bélkő Panzió előtt, egy Gyár utcai lakos kutyája
miatt, mert szabadon mászkál közterületen. A sétányon a lámpákat újfent ellopták,
valamint az Apátság előtti lépcsősornál a tájékoztató tábla teteje össze van törve.
Érdeklődik a gyár utcai lakással kapcsolatosan, szolgálati lakásként nem-e lehetne
hasznosítani?

˗
˗

˗
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Jobbágy Tamás, Bélapátfalva város települési főépítésze, a
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító tag,
dr. Farkas Georgina, jogi előadó, a jogi szakértelmet biztosító tag,
Pischné Tóth Andrea Magdolna – CURATUS Tender Kft. felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a
közbeszerzési
szakértelmet biztosító tag,

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a „Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének
rehabilitációja, új közösségi zöldterületek kialakítása (TOP-2.1.2-HE-15HE1-2016-00005) című projekt építési beruházás közbeszerzése során a
Bírálóbizottság tagjai az alábbi személyek:

72/2018.(VI.28.) 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 szavazzanak a „Bélapátfalva Város zöldterületi
rendszerének rehabilitációja, új közösségi zöldterületek kialakítása című projekt
építési beruházás közbeszerzése során a Bírálóbizottság tagjainak
megválasztásáról az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018. július 30.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás
elkészíttetésére, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóval történő
ellenjegyeztetésére, és az eljárás megindíttatására az EKR-ben, valamint
az eljárás során a Bíráló Bizottság összehívására.

A Képviselő-testület a Kbt. 115. § (1) bekezdésének megfelelően
hirdetmény közzététele nélküli, az ajánlattételi felhívás közvetlen
megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást alkalmaz.
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az
alábbi vállalkozásoknak küldi meg:
1. BOROSVILL Kft. – 3349 Nagyvisnyó Kenderes út 16.
2. D-P Konzorcium Kft. – 3346 Bélapátfalva Szabadság út 6.
3. Horuczi ’97 Kft – 3334 Szajla Kertész utca 25.
4. SZILVÁS 2001 Bt. – 3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.
5. VITO Kft. – 3346 Bélapátfalva Május 1. út 81.

Város Önkormányzata feltételes közbeszerzést folytat le, és a
közbeszerzési eljárás során kötött szerződés csak a teljes pénzügyi fedezet
megléte esetén lép hatályba.

adott

rendelő
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Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy a hogy a Stumpf - Med Bt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés
3.1.1. pontját a következők szerint módosítja:
„3.1.1. A fent megjelölt ingatlan bérleti díja 17 500 Ft/hó. Bélapátfalva Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2018. (VI.28.) határozata alapján a
bérleti díjat 10 000 Ft/hó összegre mérsékli addig, míg a vérvétel is a
helyiségben történik.”
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.

73/2018.(VI.28.) 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
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás céljára bérbe adott rendelő helyiségbérleti
szerződésének módosításáról az előterjesztés és a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság javaslata szerint.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet, és úgy foglalt állást, hogy a bérleti díjat 10 000 Ft/hó összegre
mérsékli addig, míg a vérvétel is a helyiségben történik, majd a későbbiekben újra
tárgyaljuk.

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

bérbe

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Simonka Petra aljegyző, a pénzügyi szakértelmet biztosító tag, aki
egyben a Bizottság elnöke.

IV. Napirend
A Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás céljára
helyiségbérleti szerződésének módosításáról

˗

525
115
65
255
90

B
Nyersanyag
Ft/nap/adag

300
66
36
147
51

Rezsi

C

1048
230
128
511
179

E
Összesen

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

223
49
27
109
38

D
ÁFA
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Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjait a Bélapátfalva 0151 és 0152 helyrajzi számú
ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről. Elmondja, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Sas Bélát a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

VI. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Tábori étkeztetés (reggeli,
tízórai, ebéd, uzsonna)
ebből: Reggeli
1.
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Megnevezés

A

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a
tábori étkeztetés térítési díját 2018. évre az alábbiak szerint határozza meg:

74/2018.(VI.28.) 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:
A nyári táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjakat eddig nem szabályozta a
Képviselő-testület, azonban a megnövekedett igény miatt szükségessé vált. Kérdezi a
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri, szavazzanak a Nyári
táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjakról 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.

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

V. Napirend
A Nyári táboroztatáshoz kapcsolódó étkeztetési díjak
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Ferencz Péter polgármester:
A Nemzeti Sportközpontok kéri a korábbi határozat módosítását, mivel az ingatlan
bármikor kerülhet állami cég tulajdonába. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e
kérdés észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva 966/4 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló határozat 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.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva 966/4 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló határozat módosítását. Elmondja,
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri Sas
Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata a Magyar Állam
tulajdonában és az Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
vagyonkezelésében lévő 0151 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 4561 m2
területű és a 0152 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 899 m2 területű ingatlan
vagyonkezelői jogának átvételét kezdeményezze és kérelmezze a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban: Nvt.) 5. §-a alapján
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. tv
13. § (1) bekezdése 2 pontjában meghatározott településüzemeltetési
feladatainak ellátása érdekében, illetve kivett közterületként hasznosítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, az
adásvételi szerződés aláírására.

75/2018.(VI.28.) 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
Bélapátfalva 0151. és 0152. helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogának
átvételéről 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 kivett közterületként kívánjuk használni. A
bizottság 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 az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásáról 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.

Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-tagjaival az önkormányzati étkeztetési fejlesztések
A megvalósítandó fejlesztés keretében a
támogatásáról szóló előterjesztést.
Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha által működtetett konyha és
étkező infrastrukturális felújítása (központi fűtés-szerelési, napelem kivitelezés
munkálatok, nyílászáró csere, illetve eszközbeszerzés) valósulna meg. Az
önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása (napelem,
központi fűtés szerelés, nyílászáró csere, festés) bruttó 15.319.503 Ft,
eszközbeszerzés (üst, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, badella, sütők, szeletelő
gép, lábas, evőeszközök) bruttó 6.779.812 Ft, 95 %-os támogatási intenzitás mellett a
pályázandó összeg 20.994.349 Ft; vállalt önerő 1.104.966 Ft. Az önkormányzat által
működtetett étkező, étterem felújítása (nyílászáró csere, tetőcsere, festés) bruttó
12.411.751 Ft, eszközbeszerzés (40 db asztal és 100 db szék) bruttó 3.098.317 Ft, 95
%-os támogatási intenzitás mellett a pályázandó összeg 14.734.564 Ft; vállalt önerő
775.504 Ft. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri Sas Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét
ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2018. (V.3.)
számú határozatát akként módosítja, hogy elfogadja Bélapátfalva Város
Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok között kötendő, Bélapátfalva
területén lévő 966/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes
átadásáról szóló szerződést a melléklet szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy
az ingatlan gazdasági társaság tulajdonába vagy magántulajdonba kerülne,
a piaci árra igényt tart az Önkormányzat, de ez a kitétel nem vonatkozik az
állam tulajdonát részben vagy egészben képező gazdasági társaságokra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

76/2018.(VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Önkormányzat
által
működtetett saját konyha
infrastrukturális felújítása,
fejlesztése
Önkormányzat
által
működtetett
étkező,
étterem felújítása

1.

2.

Megvalósítandó cél

Sorszám
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2019. I. negyedév
2019. II. negyedév

Megvalósítás
tervezett időszaka
2019. II. negyedév
2019. III. negyedév

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2019. március 31. 50 % teljesítés
2019. június 30. 100 % teljesítés

2019. június 30. 50 % teljesítés
2019. augusztus 31. 100 % tejesítés

Finanszírozás ütemezése

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések
támogatása című
pályázat
keretében
megvalósítandó, a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és
Konyha által működtetett konyha és étkező infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével a pályázat megvalósításának és finanszírozásának tervezett
ütemezését az alábbiak szerint:
A megvalósítás, illetve a finanszírozás tervezett ütemezése az alábbiak
szerint alakul:

78/2018.(VI.28.) 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 szavazzanak a finanszírozás tervezett ütemezéséről az előterjesztés szerint.

Határidő: 2018. június 5.
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. pont szerinti Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására a Bélapátfalvai Százszorszép
Óvoda, Bölcsőde és Konyha által működtetett konyha és étkező felújítására
(központi-fűtés szerelés, napelem kiépítés, nyílászáró csere, festés,
eszközbeszerzés) bruttó 37.609.383 Ft összköltségű pályázatot nyújt be.
Az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 75 § (4) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozik, hogy a
bruttó 1.880.470 Ft saját forrás rendelkezésre áll.

77/2018.(VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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Barta Péter képviselő:
Felhívja a figyelmet a Damjanich utca végén lévő területre, le kellene kaszálni, nagyon
gazos. Érdeklődik, hogy van-e már információ az Apátsági projekttel kapcsolatosan.

Csuhány Béla képviselő:
Ki kell hívni az ügyvezetőt, le kell ülni és megbeszélni, valamint a műszaki csoporttal
bejárná ezeket az utakat és kijelölnék, hol kell elvégezni. Kérdezi, hogy a IV. Béla úton
a közútkezelővel történt-e bejárás?

Ferencz Péter polgármester:
Augusztus végéig, szeptember 15-ig ne költsük el az adófeltöltésig. Térjünk rá vissza
utána. Úgy kell átgondolni, hogy szeptember 15-ig 5 M Ft-ot köthetünk.

Csuhány Béla képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy áprilisban minden vállalkozóval felvette
a kapcsolatot és bejárta a települést. Horuczi István vállalkozó csak kátyúzást tud
vállalni. A Vito Kft.-től kért árajánlatot, de csak a tóhoz vezető út mellett lévő 103 m2re. Összesen 9 M Ft áll rendelkezésre, és 3 tétel 5.640 e Ft 407 m2 kátyú férne bele.
Ha ebből ki tudjuk hozni az utakat, akkor véleménye szerint indítsuk el a fejlesztéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
döntött, hogy hozzájárul a Bélapátfalva Külterület 0225/3 hrsz. területen,
valamint az 515. és 516/4. hrsz-ú területeken a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) által felépítendő távközlési
mobil bázisállomás telepítéséhez szükséges villamos csatlakozó földkábel
létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő elhelyezéséhez, valamint
tulajdonosi hozzájárulást ad a mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és
működtetéséhez
szükséges
engedélyek,
felhatalmazások
megszerzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
nyilatkozat aláírására.

79/2018.(VI.28.) 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 a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
kéréssel fordult az Önkormányzat felé, miszerint bázisállomást szeretnének kialakítani
Bélapátfalva külterület 0225/3 hrsz-on található Telenor tornyon, és ehhez tulajdonosi
hozzájárulás szükséges. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel.
Kéri szavazzanak a DIGI Kft. bázisállomásának kialakításhoz a tulajdonosi
hozzájárulásról az előterjesztés szerint.

Ferencz Péter
polgármester
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Kmf.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

Ferencz Péter polgármester:
Intézkedünk a fűnyírással kapcsolatosan a holnapi nap folyamán. Nincs információ az
Apátsági projektről. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Kovács László apát
úr ezüstmisét celebrált. Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

