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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2006. október 
9-én 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről.  

 

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 
   Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kary József,  
   Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, Schillinger Györgyné 
    és Vizy Pál testületi tagok 

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Ferencz Tibor HVB. elnöke 
 
         

Balogh Sándor korelnök: 
Köszönti a települési önkormányzat alakuló ülésén megjelent képviselő-testületi 
tagokat. Megválasztásukhoz gratulál és munkájukhoz sok sikert kíván. 
Megállapítja, hogy mind a 12 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
 Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

Napirend 
 
 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása    

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele    
3. A polgármester programjának ismertetése   
4. A polgármester illetményének megállapítása  
5. Alpolgármester - megválasztása (titkos szavazással) 

- eskütétele 
- tiszteletdíjának megállapítása  

6. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítása, bizottságok megválasztása  

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása    
 
Ferencz Tibor HVB. elnöke: 
Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat a 2006. október 
1-jén megtartott önkormányzati választás eredményeiről. Elmondja, hogy a választás 
jogszerűen zajlott le és ismerteti a szavazás fontosabb számadatit: választásra 
jogosult polgárok számát, a szavazáson résztvevők számát, az érvényes szavazatok 
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számát, érvénytelen szavazatok számát, a polgármester-jelöltekre, valamint a 
képviselő-jelöltekre leadott szavaztok számát, mely szerint: 
 
polgármester Ferencz Péter 
képviselő-testület 11 tagja: 
o Balogh Sándor  
o Barta Péter 
o Bikki Oszkár 
o Boros Mária  
o Ferencz Ervinné Éles Erika  
o Firkó János 
o Kary József 
o Kovácsné Kakuk Mária 
o Mező Ervin 
o Schillinger Györgyné 
o Vizy Pál    
 
Megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván, majd átadja a 
megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselő-testületi tagoknak.  
 
II. Napirend 
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele  
 
Balogh Sándor korelnök: 
Felkéri a HVB. elnökét az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütételére. 
 
Ferencz Tibor HVB. elnöke: 
Felkéri a képviselő-testület tagjait az eskütételre.  
 
A képviselő-testület tagjai az Önkormányzati törvény 32. §-a szerint az esküt letették. 
 
Ferencz Tibor HVB. elnöke: 
Felkéri a polgármestert az eskütételre.  
 
Ferencz Péter megválasztott polgármester az Önkormányzati törvény 32. §-a szerint 
letette az esküt a képviselő-testület tagjai előtt. 
 
III. Napirend 
A polgármester programjának ismertetése   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület elé terjesztett programját és elmondja, hogy az 
önkormányzat gazdasági programját 6 hónapon belül kell elfogadni, így még van 
lehetőség a képviselők által elképzelt programokkal való kiegészítésre.  
 
IV. Napirend 
A polgármester illetményének megállapítása  
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Balogh Sándor korelnök: 
Ismerteti a polgármester illetményének megállapításáról szóló határozati javaslatot 
és kéri a képviselő-testület tagjait, hogy e szerint szavazzanak  
A polgármester személyes érintettségét bejelentette és saját elhatározásából nem 
vesz részt a határozathozatalban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

134/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2) bekezdése és 13. §. (1) bekezdése alapján 
Ferencz Péter polgármester illetményét 2006. október 1-jétől 460.000,- Ft-ban, 
idegennyelv-tudási pótlékot 22.100,- Ft-ban, havi illetményét összesen 
482.100,- Ft összegben állapítja meg. 

 
       Határidő: 2006. október 15. 
       Felelős: címzetes főjegyző 

 
Balogh Sándor korelnök: 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalakult, az ülés további vezetését átadja a 
megválasztott és esküt tett polgármesternek. 
 
V. Napirend 
Alpolgármester   -    megválasztása (titkos szavazással) 

-    eskütétele  
-    tiszteletdíjának megállapítása  

 
Ferencz Péter polgármester: 
Az alpolgármesteri tisztségre Kary József képviselőt javasolja. Az alpolgármestert 
titkos szavazással kell megválasztani, így a szavazólapra Kary József neve kerül. 
Az előzetes egyeztetés alapján az alpolgármester jelölt a személyes érintettségét 
bejelentette és a határozathozatalban nem vesz részt (megválasztása, illetményének 
megállapítása).  
Az érintett a nyilvános tárgyalásba beleegyezett, ezért nem kell zárt ülést tartani.  
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Firkó János képviselőt, tagjainak Kovácsné 
Kakuk Mária és Mező Ervin képviselőket javasolja. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

135/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 
szavazásának lebonyolítására az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot 
választotta meg: 
  Elnök: Firkó János 
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  Tagok: Kovácsné Kakuk Mária és Mező Ervin képviselő-testületi tagok. 
 
        Határidő: 2006. október 9. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
Firkó János SZSZB. elnöke: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a titkos szavazás eredményét. 11 fő szavazott 
és mind a 11 igen szavazat volt. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
Kary József képviselőt alpolgármesternek megválasztotta a képviselő-testület. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

136/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 
Kary József képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.  
 
               Határidő: 2006. október 15. 
               Felelős: címzetes főjegyző 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Javaslatot tesz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára, mely az 
írásban előterjesztett határozati javaslat szerint 120.000,- Ft/hó 2006. október 9. 
napjától. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

137/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 22/2005. (XII. 20.) rendelet 36. § (1) bekezdése alapján az 
alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.  
A Képviselő-testület Kary József alpolgármester tiszteletdíját 2006. október 9-
étől 120.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
       Határidő: 2006. október 15. 
       Felelős: címzetes főjegyző 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri Kary József alpolgármestert az eskütételre.  
 
Kary József megválasztott alpolgármester az Önkormányzati törvény 32. §-a szerint 
az esküt letette a képviselő-testület előtt. 
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VI. Napirend 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
rendelet módosítása, bizottságok megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 
(XII.20.) rendelet módosítását, az állandó bizottságok neveit, illetve azok feladatait. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A bizottságok újak, de a struktúráját jónak tartja.  
Javaslatai: 
-    az Ügyrendi Bizottság feladatait a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság lássa el 
-  a Szociális és Oktatási Bizottság feladatai között szerepeljen a középfokú 

intézményekkel  való kapcsolattartás 
-   az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság elnevezése Turisztikai, Kulturális    

és Sport Bizottságra változzon. Feladatai közé kellene sorolni a megyei szintű 
kulturális kapcsolatok ápolását, valamint a civil szervezetekkel való 
együttműködést.  

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, azon belül a bizottságok 
feladatainak módosítása csak egy vázlat, amit 6 hónapon belül kell felülvizsgálni. A 
bizottságok külön-külön tárgyalni fogják a saját feladataikat.  
 
Firkó János képviselő: 
Az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság elnevezését jónak tartja.   
 
Kary József alpolgármester: 
Vizy Pál képviselővel egyetért, hogy a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság a 
megfelelő elnevezés.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az Idegenforgalmi, 
Kulturális és Sport Bizottság elnevezése Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságra 
változzon.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnevezést.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Képviselő-testület bizottságairól. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a Képviselő-testület bizottságait.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a bizottsági tagokat és kéri a képviselő-testület véleményét. 
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Vizy Pál képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai közül Firkó János képviselőt a Szociális és 
Oktatási Bizottság tagjai közé javasolja sorolni. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságba nem képviselőként Kovács Ervinné helyett Csuhány Bélát javasolja és 
hogy ebbe a bizottságba az 5 fő meglegyen Firkó János képviselő helyére Barta 
Péter képviselőt javasolja.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Ő a Szociális és Oktatási Bizottságba van javasolva, de szeretné magát a Turisztikai, 
Kulturális és Sport Bizottságba kérni.  
 
Firkó János képviselő: 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Vizy Pál képviselőt javasolja. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba pedig Boros Mária képviselőt.  
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint meg kellett volna kérdeznie a polgármesternek az új képviselőket, 
hogy melyik bizottság munkájában szeretnének részt venni.  
Ő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba szeretné kérni magát és Ferencz Ervinné 
Éles Erika képviselőt a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságba javasolja. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságba elnökként Vizy Pál képviselőt 
és Barta Péter képviselőt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba tagként.   
 
Balogh Sándor képviselő: 
Ő mindenkivel szívesen dolgozik együtt és nem javasol változtatást az eredeti 
bizottsági tagokban. Ha szakmailag kellene összeállítani a bizottsági tagokat akkor ő 
Firkó János képviselőt javasolná a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének és Vizy 
Pál képviselőt a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnökének.  
 
Mező Ervin képviselő:  
A polgármester tesz javaslatot a bizottsági tagokra és úgy gondolja, hogy ezt el kell 
fogadni.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő: 
Ha szakmai szempontból kellene összeállítani a bizottsági tagokat, akkor a 
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Vizy Pál képviselőt javasolná, a 
Szociális és Oktatási Bizottság elnökének pedig Firkó János képviselőt, de a tagokra  
a polgármester tesz javaslatot  és ő ezzel az eredeti előterjesztéssel ért egyet. 
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogy aktív tagot, aktív taggal nem kellene kicserélni és ő a rossz 
döntések ellen szeretne valamit tenni. 
 
Boros Mária képviselő: 
Nem érti miért megy a vita a bizottsági tagokról, hiszen a bizottság nem hoz döntést,  
a bizottság csak javaslatot tehet a képviselő-testületnek a határozat hozatalhoz. 
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Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Ha szakmai szempontok alapján kellene kiválasztani a bizottsági tagokat, akkor neki 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban lenne a helye, de hozzá inkább a turisztika 
és a kultúra áll közel, nem pedig az oktatás.   
  
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai vegyenek részt az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium által hirdetett helyi önkormányzati képviselők 
képzésén. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Ő ragaszkodik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagsághoz, de ha a testület úgy 
dönt, akkor szívesen részt vesz a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság 
munkájában mint tag, ugyanis az elnökséget nem vállalná. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Ő az eredeti előterjesztéssel ért egyet.  
 
Schillinger Györgyné képviselő: 
Nem érti, hogy miért kell módosítani az eredeti előterjesztésen, hiszen a bizottságok 
egymással tartják a kapcsolatot és teljesen mindegy, hogy ki melyik bizottságnak a 
tagja, hiszen a képviselő-testületé a végső döntés.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint összeférhetetlen a Kovács Ervinné, mint nem képviselő tagsága a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Szerinte előnyös a Kovács Ervinné, mint nem képviselő tagsága, hiszen a bizottság 
közvetlen információkat tudhat meg a Bélkő Kht. pénzügyeivel kapcsolatban.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alábbi javaslatokról: 
 
1. javaslat (Vizy Pál képviselő) 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban Kovács Ervinné nem képviselő helyett 
Csuhány Béla nem képviselő legyen tag.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 10 nem szavazattal 
a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
2. javaslat (Vizy Pál képviselő) 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba Barta Péter képviselőt javasolja. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 8 nem és 1 
tartózkodás szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjairól. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

138/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Balogh Sándor   képviselő 
 Tagjai:  Bikki Oszkár       képviselő 
              Firkó János         képviselő 
              Vizy Pál              képviselő 
   Kovács Ervinné  nem képviselő(Bélapátfalva, Petőfi S. u. 4.) 
 
        Határidő: 2006. október 9. 
        Felelős: polgármester 
 
3. javaslat (Vizy Pál képviselő) 
A Szociális és Oktatási Bizottságba Firkó János képviselőt javasolja.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 8 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális és Oktatási Bizottság 
tagjairól. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

139/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási 
Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Schillinger Györgyné  képviselő 
 Tagjai:  Ferencz Ervinné Éles Erika    képviselő 
              Kovácsné Kakuk Mária       képviselő 
   Zay Oszkárné  nem képviselő (Bélapátfalva, Jókai M. u. 14.) 
 
        Határidő: 2006. október 9. 
        Felelős: polgármester 
 
 
4. javaslat (Firkó János képviselő) 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságba Vizy Pál képviselőt javasolja.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 11 nem szavazattal 
a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
5. javaslat (Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő) 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságba magát javasolja. 



 10 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 7 nem és 1 
tartózkodás szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottság tagjairól. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

140/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai, Kulturális 
és Sport Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Mező Ervin    képviselő 
 Tagjai:  Barta Péter      képviselő 
              Boros Mária         képviselő 
   Pelyhe Gábor  nem képviselő (Bélapátfalva, Vasút u 1.) 
 
        Határidő: 2006. október 9. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság tagjairól. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

141/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Balogh Sándor    képviselő 
 Tagjai:  Mező Ervin      képviselő 
              Schillinger Györgyné       képviselő 
 
        Határidő: 2006. október 9. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadta a 21/2006. (X.10.) sz. rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
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Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy a Bélkő-hegy hasznosítása céljából az önkormányzat vegye fel a 
kapcsolatot a szakminisztériummal. El kellene érni azt, hogy a bánya udvar kerüljön 
az önkormányzat tulajdonába, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a kezelési vagy a 
használati jogot meg kellene szerezni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ezt már korábban az önkormányzat megtette a Magyar Államkincstár felé.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy minden testületi ülés napirendi pontjainak megtárgyalása előtt az 
előző ülésen felmerült kérdésekre a polgármester adjon választ az ügyben tett 
intézkedésekről. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el 2 percben konkrét 
elképzeléseiket a kampányszövegükben is elhangzott munkahelyteremtésről.   
 
Boros Mária képviselő:  
Úgy gondolja, hogy nincs szükség erre a 2 percre ugyanis ő felelősen nem tud ilyet 
tenni.  
 
Kary József alpolgármester: 
Az előző napirendi pontnál szakmaiságról beszéltek a képviselők és úgy gondolja, 
hogy munkahelyet teremteni belső forrásból nem lehet.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a munkahely teremtéssel kapcsolatos intézkedéseket a bizottságok 
tárgyalják meg és kerüljön a képviselő-testület elé. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Úgy gondolja, hogy össze kellene írni azokat a bélapátfalvai munkanélkülieket, akik 
elmúltak már 18 évesek, vagy rendszeres szociális segélyben részesülnek és  
átképzésekre, tanfolyamokra kellene őket beiskolázni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint ilyen jellegű lista van a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézményben és ezen a listán olyanok szerepelnek, akik nem hajlandóak dolgozni, 
és nem akarnak tanfolyamokon részt venni.   
 
Firkó János képviselő: 
Ha beindulnak az iskolában tervezett szakképzések, akkor dolgozókra lesz szükség .  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak  a munkahelyteremtésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
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142/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésre írásbeli előterjesztést készítenek a 
bizottságok arról, hogy hogyan képzelik Bélapátfalván a munkahelyteremtést.  
 

        Határidő: 2006. november 27. 
        Felelős: polgármester 

 

Vizy Pál képviselő: 
Közvélemény kutatást kellene végezni Bélapátfalván a bölcsőde   kialakításáról. 
 
Kary József alpolgármester: 
Bélapátfalvának van érvényes gazdasági programja és ezt felül kell vizsgálni. A 
képviselők élhetnek javaslataikkal írásbeli előterjesztéssel. Javasolja, hogy a testületi 
írásbeli előterjesztéseket elektronikus formában kapják meg a képviselők.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A további 4 évben együtt kell dolgoznia a képviselő-testületnek kritikákkal és 
véleményekkel Bélapátfalva Város előmenetelét szolgálva.   
A képviselő-testület korábban Bognár Ignácot bízta meg az 1956-os kopjafa 
emlékmű elkészítésével. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 
emlékmű helyének meghatározásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

143/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
42/2006. (II.13.) sz. határozatában elfogadott 1956-os kopjafa emlékművet az 
1007. hrsz-ú, közterület, közpark megnevezésű területen állíttatja fel. 
 
               Határidő: 2006. október 23.  
               Felelős: polgármester 

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

Kmf. 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 


