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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2006. 
december 11-én 14.00 órakor megtartott 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 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Dorkó József D-P Konzorcium Kft. 
    Pásztor Gyula D-P Konzorcium Kft. 

 Gulyás Tibor ÉRV ZRt.  
    Iván István ÉRV ZRt. 
    Hozman Linda Közszolg. 2002. Kft. 
    Zay Oszkárné bizottsági tag 
    Varga Sándorné GAMESZ vezető 
    
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 12 fő jelen van és az ülés határozatképes. A napirendi pontok 
sorrendjén változtatni kíván és az alábbiak szerinti megtárgyalásra tesz javaslatot.  
 
 

Napirend 
 
 

1. A képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának eskütétele  
2. A D-P Konzorcium Kft és a Gabona-Bip Kft kérelmeinek megtárgyalása 
3. 2007. évi csatorna szolgáltatás díjjavaslatának megtárgyalása    
4. A Közszolg. 2002 Kft. 2007. évre vonatkozó díjkalkulációjának 

megtárgyalása    
5. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési koncepciója  
6. A Bélkő Kht. 2007. évi gazdálkodására vonatkozó javaslatok  
7. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi 

munkaterve 
8. Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) sz. 

rendelet módosítása   
9. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. 

(II.15.) sz. rendelet módosítása 
10. Magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 

módosítása  
11. Bélapátfalva Város átmenő forgalmának sebességkorlátozása  
12. Bélapátfalva 705/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmének 

megtárgyalása   
13. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy a Bélkő Kht. 2007. évi gazdálkodására vonatkozó javaslatok 
napirendi ponthoz Kovács László ügyvezetőt is meg kellene hívni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A képviselő-testület nem a Bélkő Kht. költségvetését tárgyalja, hanem csak a fő 
irányvonalakat, ezért ő nem tartja szükségesnek az ügyvezető meghívását. 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
A képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának eskütétele  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri Zay Oszkárnét, hogy az önkormányzati törvény szerinti esküt tegye le.  
 
A bizottság nem képviselő-testületi tagja a 2000 évi XCVI. tv. 11. §. (1) bekezdése 
alapján az esküt a képviselő-testület előtt a polgármester előmondása alapján letette. 
 
II. Napirend 
D-P Konzorcium Kft és a Gabona-Bip Kft kérelmeinek megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a D-P Konzorcium Kft kérelmét és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta D-P Konzorcium Kft kérelmét és elfogadásra javasolja aszerint, 
hogy a 3. részlet kifizetése és a visszavonhatatlan bankgarancia benyújtása után 
kerüljön csak a D-P Konzorcium tulajdonába a csarnok.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a D-P Konzorcium Kft. kérelméről 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

160/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a D-P 
Konzorcium Kft. kérelmét és úgy döntött, hogy a 1/2004. (I.12.) sz. képviselő-
testületi határozatban szereplő 1017/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött 
a Bélkő Kht. tulajdonát képező 1017/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának 3. 
részlet kifizetése és a visszavonhatatlan bankgarancia benyújtása után 
kerülhet a Kft. tulajdonába a csarnok. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 



 5 

Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Gabona-Bip Kft. kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Gabona-Bip Kft. kérelmét és elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gabona-Bip Kft. kérelméről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

161/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gabona-
Bip kft. kérelmét, miszerint éves visszafizetési ütemezésben, - a mindenkori 
jóváhagyott osztalék terhére - juttassa vissza a Bélkő Kht.  a Gabona-Bip Kft. 
két másik tulajdonosa számára ( Belvisz Rt és D-P Konzorcium Kft. ) az őket 
megillető, az eredeti szerződés szerint 4. év végén egyösszegben visszajáró 
beruházási költséget. A visszafizetés csak úgy történhet, hogy a beruházás, a 
hatályos számviteli és adótörvények szerinti értékcsökkenéssel korrigált 
összege lehet az irányadó, azaz a már elszámolt értékcsökkenés nem 
kifizethető. Szintén nem fizethető ki az a kamat összeg, amely a Kht. bevételét 
képezné az esedékes visszafizetés dátumától az eredeti szerződésben 
szereplő 4. év végi időpontig.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 
 
        Határidő: 2006. december 12.  
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Gabona-Bip Kft. kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Gabona-Bip Kft. kérelmét és javasolja, hogy gabonatároló 
jelzálogjog bejegyzéséhez mind a 3 cég ajánljon fel 1-1 ingatlant fedezetként.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Tudomása szerint a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsága hozott ez ügyben határozatot, 
mely szerint a jelzálog fejébe osztaléktöbbletet kér a Kht.  
 
Firkó János képviselő: 
Javasolja, hogyha az osztalék is 3 részre oszlik, akkor a felelősség is így legyen. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Kérdezi, hogy a szerződés, hogy lett megkötve a mostani mezőgazdasági állapotokat 
nézve. 
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Pásztor Gyula Gabona-Bip Kft. 
Azt nem lehet előre tudni, hogy mi lesz a jövőben. Ha a tárolóban nem lesz gabona 
akkor a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal fizet rendelkezésre álló díjat, és a 
Bélkő Kht-nak így is tudják majd fizetni a bérleti díjat. 
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy a 3 cég közül valamelyik kapott-e már vissza tagi hitelt? 
 
Pásztor Gyula Gabona-Bip Kft.: 
Nem, még nem kapott egy cég sem. 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy további gazdasági számítások történjenek a kérelem ügyében, ami 
kerüljön a képviselő-testület elé. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Úgy gondolja, hogyha a három tulajdonos egyenlő részben vett részt a 
beruházásnál, akkor egyenlő arányban osztódik a nyereség és a veszteség is. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A beruházási összeg csak akkor kerülhet kifizetésre, ha a hitel ki van fizetve.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Ő támogatja a vállalkozókat, de úgy gondolja, hogy korábban nem jó szerződést 
kötött a vállalkozó, és javasolja, hogy a felelősség 1/3-1/3 részben osztódjon. 
 
Barta Péter képviselő: 
A gabonatároló csak a Bélkő KHT tulajdona és javasolja, hogy a visszafizetést csak 
abban a nagyságrendben lehessen teljesíteni, hogy a még vissza nem fizetett rész 
azonos nagyságrendű legyen a Gabona-Bip Kft. banki hitelállományával.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 11 nem szavazattal 
nem fogadta el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak  Barta Péter képviselő javaslata 
alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
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162/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gabona-Bip Kft. kérelmét és úgy döntött, hogy a gabonatároló csarnok 
hitelfedezetként szolgálhat a 3 cég által alapított Gabona-Bip Kft. számára, de 
csak a Bélkő Kht. tulajdona. A visszafizetést csak abban a nagyságrendben 
lehessen teljesíteni, hogy a még vissza nem fizetett rész azonos 
nagyságrendű legyen a Gabona BIP Kft. banki hitelállományával.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 

 
 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 
 
 
III. Napirend 
2007. évi csatorna szolgáltatás díjjavaslatának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2007. évi csatorna szolgáltatás 
díjjavaslatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a 2007. évi csatorna szolgáltatás díjjavaslatát és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Gratulál az ÉRV ZRt vezetőségének a nem régiben kapott kiemelt minősítésért. 
 
Gulyás Tibor ÉRV ZRt. 
Megköszöni a gratulációt és elmondja, hogy az IFKA Magyar Minőségfejlesztési 
Központ az ÉRV ZRt-nek Recognised for Exellence (5٭), Elismerés a Kiválóságért 
Díjat adományozott, de ez árnövekedést nem jelent az ügyfelek számára.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint átszervezés lesz az ÉRV ZRt-nél és kérdezi, hogy ez 
létszámcsökkentést von-e maga után? 
 
Gulyás Tibor ÉRV ZRt. 
Nem lesz létszámcsökkentés, csak a társaság elnevezése fog változni.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy a díjjavaslatban szereplő egyéb költség mit tartalmaz? 
 
Iván István ÉRV ZRt.  
Az egyéb költségek közé tartozik a javításhoz szükséges anyagok, vegyszerek, rezsi 
anyagok. 
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Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint a szennyvíztelep költségeit csökkenteni kellene és úgy gondolja, 
hogyha az önkormányzat működtetné, akkor sokkal gazdaságosabb lenne. 
Tudomása szerint korábban volt egy versenytárgyalás és annak eredményeként lett 
alacsonyabb a szennyvízdíj. Javasolja, hogy az önkormányzat minden évben tartson 
versenytárgyalást más szolgáltatókkal és ez megoldás lenne a szennyvízdíj 
csökkentésére. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 24/2006. (XII.12.) sz. rendeletét az önkormányzati  tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) sz. rendelet 
módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
 
IV. Napirend 
A Közszolg. 2002 Kft. 2007. évre vonatkozó díjkalkulációjának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Közszolg. 2002 Kft. 2007. évre 
vonatkozó díjkalkulációját, és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Közszolg. 2002 Kft. 2007. évre vonatkozó díjkalkulációját és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
2006. december 8-án tanácskozott a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa és a kistérség 8 települése nem tudott állást foglalni ez ügyben.  
 
Hozman Linda Közszolg. 2002 Kft.: 
Ha a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer életbe lép, akkor a hulladékot le 
fogják mérni, és az alapján kell majd fizetni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
2007. december 31. napjáig lehet törvényesen a hulladékot a bélapátfalvai 
szeméttelepre szállítani. Ezt követően, vagy a sajókazai, vagy az egri hulladéktároló 
tudja fogadni a kistérség hulladékát havi 15 ezer Ft összegű szállítási és lerakási 
költségért. 
 
Barta Péter képviselő:  
A Közszolg. 2002 Kft. 2007. évre vonatkozó díjkalkulációja igényes, tájékoztató 
jellegű anyag, amit elfogadásra javasol. A vállalkozás fejlesztési terveit jónak tartja és 
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úgy gondolja, hogy a Kht-nak vállalkoznia kellene akár a hulladék feldolgozás 
területén is munkahelyteremtés céljából. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz a Bélapátfalvai Kistérség 
csatlakozott, de ha a pályázat nyer, akkor is csak 2010-2011-re valósulhat meg. 
Véleménye szerint a szennyvíztisztító területén lehetne egy hulladékudvart 
kialakítani.  
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja, hogy a Bélapátfalvai Kistérség 8 településén be lehetne vezetni a 
szelektív hulladékgyűjtést. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) sz. rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 25/2006. (XII.12.) sz. rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VIII.21.) sz. rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési koncepciója  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. 
évi költségvetési koncepcióját és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési 
koncepcióját és elfogadásra javasolja.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési 
koncepcióját és elfogadásra javasolja. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatok hangzottak el az ülésen: 

-  az idegenforgalmi adó mértékéről több javaslat is elhangzott, de az előző 
évben elfogadott 150 Ft/fő/éj maradt a javasolt mérték.  

-  a bizottság javasolja, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 
alkalmazzon 1 főt az idegenforgalmi adó bevallásának ellenőrzésére május 1-
től – október 31-ig 
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Mező Ervin képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tiszteletdíjból lehetne laptop-ot 
vásárolni. Az egyik szolgáltató ajánlata szerint 19.900 Ft kezdőrészlettel és 24 
hónapos törlesztési futamidővel lehet laptopot vásárolni minimális összegű internetes 
eléréssel. A testületi tagok e-mailben kaphatnák meg a testületi anyagot és a 
jegyzőkönyveket, de ez csak akkor lehetséges, ha minden képviselő egyetért ezzel.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy ez nem pluszjuttatás a képviselő-testületi tagok részére. 
 
Kary József alpolgármester: 
Véleménye szerint az intézményműködtetés, településüzemeltetés, fejlesztés legyen 
a prioritási sorrend, továbbá a fejlesztési hitel, majd a működési hitel.   
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, ha tagozatos osztályok működnének az iskolában, akkor a normatív 
támogatás magasabb lenne? Nem javasolja az üres telkek értékesítését, hanem 
azokon az ingatlanokon társasházakat kellene építeni. 
 
Firkó János képviselő: 
A normatív támogatást személyre lehet kapni, nem feladatra. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Az önkormányzat költségvetése a koncepció alapján készül el. A gépjárműadó 
mértéke a törvény szerint változni fog. 
Javaslatai: 

- a gépjárműadóból származó bevételt csak fejlesztésre fordítsa az 
önkormányzat 

- a kommunális adó mértéke 10 ezer Ft-ra emelkedjen 
- az idegenforgalmi adó mértékének az emelését nem javasolja 
- kisteherautó vásárlását nem javasolja és a kerti kisgépeket a dolgozók csak 

felelősségvállalással használhassák 
- továbbra is javasolja a takarékosságot. 

 
Barta Péter képviselő: 
Ha az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/éj lenne, akkor 600 Ft/fő/éj összegű 
támogatást adna az állam, és az önkormányzat 150 Ft/fő/éj összeget visszaadhatna 
a szállásadóknak átadott pénzeszköz címen, ha lehetséges a Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesületen keresztül.  
 
Boros Mária képviselő: 
Nem javasolja az idegenforgalmi adó 300 Ft-ra történő emelését.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Az idegenforgalmi adót be kell szedni az önkormányzatnak, és ez után kapja az 
állami támogatást. Azzal egyetért, hogy 2008-ban 50 Ft/fő/éj összeggel emelkedjen 
az idegenforgalmi adó mértéke.  
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A Panelprogramot nem tartalmazza a koncepció. A településen lakások építését 
javasolja. Babakötvényt és a letelepedési támogatást sem tartalmazza a koncepció, 
de támogatja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Panelprogram csak a lakótelepen élőket támogatja. Úgy gondolja, hogy az összes 
bélapátfalvai lakásokat kellene támogatni, és ez legyen része a koncepciónak. 
 
Firkó János képviselő: 
Az Általános Iskola bővítése 2007. május végén fog befejeződni. Bérfejlesztést és 
jutalmat nem kapnak a dolgozók, a 13. havi munkabér kifizetését viszont törvény írja 
elő. A takarékosság már elkezdődött az önkormányzat és intézményeinél, mert a 
telefonbeszélgetéseket nyilván kell tartani. A kisteherautó vásárlását szükségesnek 
tartja. A sportpálya mellékhelyiségének a felújítását javasolja.  
 
Barta Péter képviselő: 
Tudomása szerint a sportpályánál a jégpálya kialakítása folyamatban van. A pálya 
felügyeletét pedig közhasznú munkásokkal javasolja megoldani. A GAMESZ 
feladatait kistérségi szinten kellene végezni és így fejlesztésekre is lehetne a 
bevételeket fordítani.  
 
Mező Ervin képviselő: 
A tanulók utazási támogatását csökkenteni fogják úgy, hogy a 75 %-os kedvezmény 
csak 50 %-os lesz. Aki kimarad a kedvezményből, azoknak az önkormányzat 
biztosítson anyagi támogatást. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kb. 5 millió Ft összegű támogatási alapot kellene képezni a 2007. évi költségvetésbe. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja, hogy az önkormányzat végezzen felmérést, hogy hány embert érint. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
A rászorultságot nagyon nehéz megállapítani.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az idegenforgalmi adó 
mértékének emeléséről. 
 
1. javaslat  
Idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/fő/éj legyen.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 8 nem szavazattal a 
fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kisteherautó vásárlásáról. 
 
2. javaslat  
Az önkormányzat ne vásároljon kisteherautót 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 10 nem és 1 
tartózkodás szavazattal a fenti javaslatot nem fogadta el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a segélykeret emeléséről. 
 
3. javaslat  
A segélykeret 2 millió Ft-tal emelkedjen. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti javaslatot elfogadta. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város Önkormányzat 
2007. évi költségvetési koncepciójáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

163/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi 
költségvetési koncepció javaslatát a módosításokkal a további tervező munka 
alapjául elfogadja. 
 
        Határidő: 2007. február 15. 
              folyamatos 
        Felelős: polgármester 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel állásfoglalást 
igénylő személyi ügyet tárgyal. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi 
LXV. tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel 
állásfoglalást igénylő személyi ügyet tárgyal. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Valkó Gyöngyi 2006. december 04. 
napján (hétfőn) 8.00-12.00 között, és 2006. december 06. napján (szerdán) 8.00-
12.00 óra között a rendelőhelyiségben, a rendelési időben nem jelent meg. Az 
háziorvosi körzet üresen nem maradhat. Egy orvos jelentkezett aki, majd később a 
praxist is szeretné megvásárolni az önkormányzattól. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Dr. Valkó Gyöngyi szerződésének 
felmondásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

164/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
VEGA FKV Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2005. november 28. napján 
kötött megbízási szerződést, a szerződés 14.4 pontja alapján 2006. december 
31. napjával rendkívüli felmondással felmondja.  
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
        Határidő: 2006. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az 
1990. évi LXV. tv. 12 § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülést rendel el, vagyonával 
való rendelkezés tárgyalása miatt. 
 

VI. Napirend 
A Bélkő Kht. 2007. évi gazdálkodására vonatkozó javaslatok  
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Bélkő Kht. 67%-ban a Bélapátfalvai Önkormányzat tulajdona. A testületi anyagban 
található számadatok 2006. október 31-i állapotot tükrözik. A veszteség összesen 30 
millió Ft. Az ügyvezető megbízatása 2007. január 31-én lejár. Az ügyvezetőt 2 évre 
lehet megválasztani, mert tudomása szerint a Közhasznú Társaságra vonatkozó 
törvények meg fognak változni. A Felügyelő Bizottság mandátuma 2006. szeptember 
30-ig szólt. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ügyvezető megbízatásáról szóló 
javaslatokat és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. ügyvezetői megbízatásáról szóló javaslatokat. Az 
ügyvezetői posztot pályáztatás útján javasolja kiválasztani. A pályázat beadási 
határidejét 2007. január 15-ig javasolja, az elbírálást pedig 2007. január 31-ig.  
 

Kary József alpolgármester: 
Javasolja a pályázat kiírását, melyben szerepeljen, hogy az ügyvezető fő feladata az 
Ipari Park menedzselése legyen.  
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Bikki Oszkár képviselő: 
El kell dönteni, hogy a jelenlegi ügyvezető alkalmas-e a posztra vagy sem és ez 
alapján kellene kiírni a pályázatot. 
 
Vizy Pál képviselő: 
1+1 éves szerződéskötést javasol a kiválasztott ügyvezetővel.  
 
Barta Péter képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kht. 2007. évi gazdálkodási 
javaslatairól szóló napirendben személyes érintettség miatt nem kíván részt venni.  
A képviselő-testület tagjainak el kell dönteni, hogy mit várnak el a Bélkő Kht. 
ügyvezetőjétől. Ismerteti, hogy a 8 település milyen összeget vett a Bélkő Kht 
vagyonából 4 év alatt. Véleménye szerint mindegy, hogy ki az ügyvezető csak a 
stratégiákat kell vele betartani.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a Bélkő Kht.-nál az ügyvezető és a dolgozók személye a 
legfontosabb, hiszen ők adják el az Ipari Parkot. Az ügyvezetői posztot pályáztatni 
kell és jó szakembert kell választani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint koncepció nélkül nem lehet dolgozni és arról kell dönteni, hogy az 
ügyvezetőtől mit vár el az önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. ügyvezetői állás 
pályázati kiírásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

165/2006. (XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélkő Kht. ügyvezetőjét pályáztatás útján válassza ki. 
Pályázati feltételek: - versenyszférában szerzett gyakorlat  
    - ipari parkok működésének ismerete 
    - tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. január 31. 
        Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottságának 
megbízatásáról szóló javaslatokat és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Felügyelő Bizottság megbízatásáról szóló javaslatokat. A 
Felügyelő Bizottság tagjainak számát 3 főre javasolja csökkenteni 6 hónapos 
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időtartamra. A javasolt bizottsági tagok: Bikki Oszkár, Firkó János, Gécziné Kovács 
Erika.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyetért a Felügyelő Bizottság tagjainak számával, de nem javasolja, hogy a tagok 
között képviselő legyen, mert a döntésnél ellentmondásba kerülhetnek.  
Általa javasolt bizottsági tagok: Bárdos Péter, Bársony Béla, Gécziné Kovács Erika  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi szavazásra.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Gécziné Kovács Erika Felügyelő 
Bizottsági tagságáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

166/2006. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Gécziné Kovács Erika 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 12/a sz. alatti 
lakos a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Firkó János Felügyelő Bizottsági 
tagságáról.  
 

Firkó János személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

167/2006. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Firkó János 3346 Bélapátfalva, II. Rákóczi F. u. 8. sz. alatti lakos 
Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bikki Oszkár Felügyelő Bizottsági 
tagságáról.  
 
Bikki Oszkár személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
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168/2006. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bikki Oszkár 3346 Bélapátfalva, Marx K. u. 24. sz. alatti lakos Bélkő 
Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. Felügyelő 
Bizottságának 6 hónapra szóló megbízatásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

169/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélkő Kht. Felügyelő Bizottság megbízatását 2006. december 12-től 2006. 
június 30-ig határozza meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Irodaház épületébe 
történő átköltözéséről szóló javaslatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Irodaház épületébe történő átköltözéséről szóló 
javaslatát és elfogadásra javasolja 2007. január 15. napjáig.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a költözési határidő 2007. február 28. legyen.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. átköltözéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

170/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. Irodaház (Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.) épületébe történő 
átköltözését 2007. február 28-ai határidővel.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. február 28. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Szervezeti és Működési 
felépítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Szervezeti és Működési felépítését és 3 fő 
alkalmazottal (ügyvezető, gazdasági asszisztens, adminisztrátor) javasolja a 
működést. 
 

Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy az ügyvezető határozza meg a munkaköröket. 
 

Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogy személyi döntést nem lehet hozni koncepció nélkül és javasolja, 
hogy létszámot határozzon meg a képviselő-testület. 
 

Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Javasolja, hogy az ügyvezető megválasztása után döntsön a képviselő-testület a 
Bélkő Kht. létszámáról. 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. Szervezeti és 
Működési felépítéséről 1 fő ügyvezető és 3 fő alkalmazott alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

171/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélkő Kht. Szervezeti és Működési Szabályzat felépítése szerint 1 fő 
ügyvezető és 3 fő adminisztratív alkalmazott legyen.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
 

        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-
testület. 
 

VII. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi munkaterve 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2007. évi munkatervét és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 

Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. 
évi munkatervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. 
évi munkatervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. 
évi munkatervét és javasolja, hogy a 2007. február 12-ei ülésre tervezett Művelődési 
Ház és Könyvtár beszámolója 2006. évi tevékenységéről és a 2007. évi 
munkatervének elfogadása napirendi pontot a Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottság is tárgyalja meg. 
 

Bikki Oszkár képviselő:  
A 2007. február 5-ei ülésre tervezett Bélkő Kht. 2007. évi üzleti tervének 
megtárgyalása napirendi pont az átköltözés miatt nem teljesíthető.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testülete tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi munkatervéről. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

172/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi 
munkatervét. 
(3. melléklet) 
        Határidő: folyamatos 
              2007. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 

VIII. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) sz. rendelet 
módosítása   
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Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) sz. rendelet módosítását és kéri bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. 
(III.22.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) sz. rendelet módosításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 26/2006. (XII.12.) sz. rendeletet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről 
szóló 5/2005. (III.22.) sz. rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) 
sz. rendelet módosítása 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) sz. 
rendelet módosítását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait.  
 

Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 
4/1999. (II.15.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 
4/1999. (II.15.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) sz. rendelet módosításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 27/2006. (XII.12.) sz. rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjáról szóló 4/1999. (II.15.) sz. rendelet módosításáról. 
(5. melléklet) 
 

X. Napirend 
Magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 
módosítása  
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Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról 
szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) 
sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a magánszemély kommunális 
adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet módosításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 28/2006. (XII.12.) sz. rendeletet a magánszemély kommunális adójáról szóló 
24/2003. (XII.16.) sz. rendelet módosításáról. 
(6. melléklet) 
  
XI. Napirend 
Bélapátfalva Város átmenő forgalmának sebességkorlátozása  
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város átmenő forgalmának sebességkorlátozásáról szóló 
előterjesztést.  
 

Barta Péter képviselő: 
Ő nem javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon a rendőrség részére egy trafipax 
berendezést, hiszen a korábban megvásárolt Robotzsaru rendszer kialakításában 
már az önkormányzat támogatta a rendőrséget. 
 

Boros Mária képviselő: 
Ő járdasziget és körforgalom kiépítését javasolja Bélapátfalván. 
 

Firkó János képviselő: 
Sebesség csökkentést jelző villogó tábla kihelyezésének a lehetőségét támogatja 
helyi vállalkozók segítségével.  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Ő is úgy gondolja, hogy forrás hiány miatt nem lehet megvalósítani, de a 2007. évi 
költségvetés összeállításánál figyelembe lehet venni a sebességmérő berendezés 
költségét.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

173/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
sebességkorlátozásról szóló előterjesztést megvitatta és javasolja az abban 
szereplő FámaLézer III. VHT-507/DVRM-G jelzésű sebességmérő berendezés 
vételárát a 2007. évi költségvetés összeállításánál tervezett kiadásként 
figyelembe venni.  
       Határidő: 2007. március 30.  
       Felelős: polgármester 
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XII. Napirend 
Bélapátfalva 705/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelem 
megtárgyalása   
 

Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Váradi Georgina Bélapátfalva, Jókai M. út 31. sz. alatti lakos Bélapátfalva 
705/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmét. Ő nem javasolja az ingatlan 
értékesítését. 
 

Barta Péter képviselő: 
Ő sem javasolja az értékesítést, azzal az indokkal, hogy az önkormányzat 
társasházakat építsen fel az üres telkeken, és azokat adja bérbe. 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 705/56 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat alapján. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

174/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Georgina 
Bélapátfalva, Jókai M. út 31. sz. alatti lakos által beadott – a Bélapátfalva 
705/56 hrsz-ú, 884 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
megvásárlására vonatkozó kérelmet megvitatta és annak elutasítása mellett 
döntött azzal az indoklással, hogy amíg a 2007. évi költségvetésének 
ingatlanvagyon felhasználására vonatkozó koncepcióját ki nem alakítja, addig 
nem értékesíti a tulajdonában lévő ingatlanokat.    
 

        Határidő: 2006. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 

XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti az „Üzemi fürdőépület átalakítása Egészségházzá” tárgyában kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertesével, a LAKISZ Lakásszervíz Szerelő és Szakipari 
Szövetkezettel a vállalkozási szerződés határidő módosítását.  
 

Vizy Pál képviselő: 
Tudomása szerint az önkormányzat már kb. 3,5 hónappal hosszabbította a 
vállalkozási szerződést. Kérdezi, hogy akkor a közbeszerzési eljárásban szereplő 
kötbért mikor lehet alkalmazni? 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a vállalkozói szerződés határidő 
módosításáról a határozati javaslat alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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175/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
„Üzemi fürdőépület átalakítása Egészségházzá” tárgyában kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertesével, a LAKISZ Lakásszervíz Szerelő és 
Szakipari Szövetkezettel a vállalkozási szerződés határidejét módosítja 
akként, hogy abban kezdő időpontként 2006. május 29. napja, 
véghatáridőként 2007. január 31. napja legyen meghatározva. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításának elkészítésére és megkötésére.  

 

        Határidő: 2007. január 31. 
        Felelős: polgármester 
 

Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Pekker Istvánné kérelmét, melyben a Bélkő-hegy étterem mellett a volt 
iparvágányig terjedő földterület IV. Béla út felől eső részét, 80 m hosszúságban kéri a 
bérbe adását, melyet íjászpályaként és zárt jármű parkolóként szeretné hasznosítani.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Pekker Istvánné kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a kérelmet, de nem tudott állást foglalni, mert ilyen területre 
nincs díjtétel meghatározva a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 
szóló rendeletben. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy 2007. december 31. napjáig adja bérbe az önkormányzat a területet 
és ez idő alatt a terveknek megfelelő használati állapotba lehet hozni és akkor 
állapítson meg az önkormányzat erre a területre vonatkozó bérleti díjat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kérelemről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

176/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2007. 
december 31. napjáig térítésmentesen bérbe adja a kérelemben szereplő 
területet. Az 1 év letelte és a terület rendbe hozatala után az önkormányzat 
meg fogja állapítani a területre vonatkozó bérleti díjat.  
 
        Határidő: 2007. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 
Barta Péter képviselő: 
Tudomása szerint meg fog szűnni néhány vasút vonal és köztük a Putnok-
Szilvásvárad szakasz is. A vasúti menetrend megváltozott, így a közlekedési 
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körülmények rosszak lettek ez által csökkenni fog az utaslétszám is. Úgy gondolja, 
hogy a lakosságnak az igényeit ki kell elégíteni a menetrenddel kapcsolatban, hogy a 
vasúti szakasz továbbra is megmaradjon. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Május 1. út végén lévő villanyoszlopok kihelyezéséért – mivel a terület a MÁV 
tulajdona – bérleti díjat kell az önkormányzatnak fizetni. Az út felújítása is tervbe van, 
de míg a tulajdoni viszonyok nem rendeződnek addig bérleti díjat kell fizetni.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy Bélapátfalváról miért nem jelennek meg cikkek a Heves Megyei 
Hírlapban? Kinek a feladata a rendezvényekről történő tájékoztatás a sajtónak? 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Tudomása szerint nagykereskedelmi áruház fog létesülni Bélapátfalván. Ez igaz? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Intézkedni fog arról, hogy a sajtó rendszeresen tájékoztatva legyen. 
Az elmúlt évben volt érdeklődés nagykereskedelmi áruház létesítéséről, de azóta ez 
a cég nem jelentkezett. 
 
Firkó János képviselő: 
Kéri, hogy az óvoda 2006. december  20 – 2007. január 2-ig zárva tartson. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda zárva tartásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

177/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a helyi 
Óvoda 2006. december 20 – 2007. január 2-ig tartó zárva tartásához. 

 
        Határidő: 2006. december 20. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke az újévi koncert 
megrendezéséhez támogatást kér 600 ezer Ft összegben. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az újévi koncert megrendezéséhez kért támogatást és 
elfogadásra javasolja.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 600 ezer Ft összegű 
támogatásról. 
 
Vizy Pál képviselő személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

178/2006. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület részére – újévi koncert 
megrendezésére - 600 ezer Ft összegű támogatást nyújt a 2007. évi 
költségvetés terhére. 
 

        Határidő: 2006. december 12. 
        Felelős: polgármester 
Balogh Sándor képviselő: 
Korábban már volt szó a gyógyszertári ügyeletről kistérségi szinten. Kérdezi, hogy ez 
ügyben milyen intézkedések történtek? Tudomása szerint az ügyeleti ellátásra 
Bélapátfalva nincs felkészülve és a kézi gyógyszertár hiányos. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A gyógyszertári ügyelet ügyében még nem történt intézkedés. A lejárt gyógyszereket 
az ügyeletes asszisztens pótolja, és erről nyilvántartást vezet.  
 
Barta Péter képviselő: 
A Bélkő-hegy hasznosításával kapcsolatban milyen intézkedések történtek? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ez ügyben még továbbra sem érkezett válasz, de a jövő héten találkozik Pallagi 
Lászlóval az Egererdő Erdészeti ZRt vezérigazgatójával. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
  Fehér Lászlóné      Ferencz Péter 
          címzetes főjegyző     polgármester 
 

 


