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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. 
március 26-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 
   Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika,  
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   Vizy Pál testületi tagok 
 

Nem jelent meg: Balogh Sándor, Schillinger Györgyné testületi tagok   
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Hozman Linda Közszolg. 2002 Kft képviselője  
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Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 10 fő jelen van és az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

Napirend 
 
 

 
1. Bélapátfalva Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárása   
2. Bélapátfalva városi szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítése   
3. Bélkő Kht. előterjesztésének megtárgyalása   
4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) sz. 

rendelet módosítása   
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. 

(XII.20.) sz. rendelet módosítása  
6. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítása  
7. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása  
8. Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 

szóló1/1995. (I.30.) sz. rendelet módosítása   
9. Tájékoztató az új Polgármesteri Hivatal tervpályázati eljárásáról  
10. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a mai nap megtörtént a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívására beadott ajánlatok bontása a Bíráló Bizottság tagjai és 
a műszaki ellenőr jelenlétében.  
Kéri Dr. Kalmár Norbert jogi előadót, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Dr. Kalmár Norbert jogi előadó: 
Az ajánlattételi felhívás előírásainak a Korinthos 2000 Kft. ajánlata megfelelt.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ajánlat elbírálásáról szóló 
összegzésről a Bíráló Bizottság javaslata szerint.  
 

39/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Városi Önkormányzat Képviselőt-testülete a Bélapátfalva, Körzeti 
Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó kiegészítő építési beruházási 
munkálatok elvégzéséhez kiírt, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásra beadott ajánlat elbírálásáról szóló Összegzést 
elfogadja, melyet az ajánlattevő részére megküld: 

 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bélapátfalva Város Önkormányzat 3346 
Bélapátfalva IV. Béla u. 1.  
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Bélapátfalva, Körzeti Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó kiegészítő 
építési beruházási munkálatok.  

• Bontási munkálatok: 234 m2 
• Építési munkálatok: 175 m2  
• Talajvíz elvezetés és külső nyomóvízvezeték építési munkálatai 31.5 fm 

3. A választott eljárás fajtája: 
A Kbt. 257. § (1) bekezdésében és a 125. § (3) bekezdés a.) pontjában rögzített 
hirdetmény nélküli tárgyalásos.  
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 29.530.000. – Ft + ÁFA 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 db.  
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 
Érvényes ajánlattevő neve:  
Korinthos 2000 Kft. 3300 Eger Deák F. u. 68.  
Ellenszolgáltatás összege 29.530.000. - Ft + ÁFA 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

      Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A 
részszempontok 

            

  részszempontjai súlyszámai Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelé
si 
pontszá
m és  
súlyszá
m  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelé
si 
pontszá
m és  
súlyszá
m  
szorzata 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként
: 

             

    
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 

módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot:- 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
A nyertes ajánlattevő neve:  
Korinthos 2000 Kft. 3300 Eger Deák F. u. 68.  
Ellenszolgáltatás összege 29.530.000.- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:-  
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az 
őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:- 
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Bélapátfalva 
Körzeti Általános Iskola bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével a 
Korinthos 2000 Kft. - vel. A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő műszaki 
ellenőre által igazoltan a megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem 
látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházási munkálatok váltak 
szükségessé. Az építési beruházás maradéktalan teljesítéséhez, a felmerült 
kiegészítő munkát mind műszaki és mind gazdasági megfontolásokból 
kizárólag a kivitelezési munkákat jelenleg végző kivitelezőnek kell elvégeznie.  
12.* Egyéb információk:- 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének napja: -  
15. Az eredményhirdetés időpontja: 2007. március 26.  
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2007. március 26.  

 

        Határidő: 2007. március 26. 
        Felelős: polgármester 
    

II. Napirend 
Bélapátfalva városi szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítése  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az írásbeli előterjesztést minden képviselő-testületi tag megkapta és kérdezi Hozman 
Lindát a Közszolg. 2002 Kft. képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Hozman Linda Közszolg. 2002 Kft. képviselője: 
A Közszolg. 2002 Kft. a Bélkő Kht-val közösen szeretné a projektet megvalósítani, 
melyhez egy költségvetési tervet fog készíteni.  
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint a projekt célja, hogy a kistérségben keletkező hulladék 
mennyisége csökkenjen és a szennyvíz iszap elhelyezésének kérdése is 
megoldódik. A hulladékgyűjtő udvar kiépítése munkahelyteremtést is jelent, valamint 
a komposztáló berendezés kialakításával megszűnne a kerti hulladék égetéssel 
történő megsemmisítése. A Bélapátfalva városi szelektív hulladékgyűjtő udvar 
kiépítéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja, de a megvalósuláshoz 
pályázati lehetőséget kell keresni, mivel környezetvédelmi beruházásnak minősül. 
 
Kary József alpolgármester: 
Az előterjesztést jónak tartja, mely szakmai alapokra épül, de hiányolja a 
polgármester írásbeli véleményét. Javasolja, hogy egy 5 éves futamidőre szóló 
költségvetési kalkuláció készüljön, melynek az elfogadásához a kistérség mindegyik 
képviselő-testületének a hozzájárulása szükséges. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testületnek erről az előterjesztésről nem kell döntenie, hiszen még nem 
készültek el a költségvetési számadatok a szelektív hulladékgyűjtő udvar 
kiépítéséhez.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak szelektív hulladékgyűjtő udvar 
kiépítéséről szóló koncepcióról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
     

40/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a szelektív 
hulladékgyűjtő udvar kialakítását Bélapátfalva területén.  
A képviselő-testület megbízza a Közszolg. 2002 Kft-t és a Bélkő Kht-t a 
részletes üzleti terv kidolgozására, melyet a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni megtárgyalásra. 

        Határidő: 2007. április 12. 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
Bélkő Kht. előterjesztésének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. előterjesztését és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. előterjesztését és javasolja, hogy a Kht. teljes 
gazdasági átvilágítása után tárgyalja újra a bizottság és a képviselő-testület.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélkő Kht. alkalmazottjai elláthatják az Ipari Park vagyonvédelmét? 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató: 
Az előterjesztésben leírtak szerint javasolja a nappali biztonsági őrök Kht. dolgozói 
által történő helyettesítését. Így jelentős költségmegtakarítás valósulhat meg, amely 
összeg az Ipari Park épületeinek karban tartására fordítható.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Őrzés-védési koncepció elkészítését javasolja, de a költségek csak a Bélkő Kht. 
teljes gazdasági átvilágítása után állapítható meg. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. előterjesztéséről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

41/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bélkő 
Kht. előterjesztését és úgy döntött, hogy a Bélkő Kht 2007. évi üzleti tervét a 
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2007. március 12-i döntésnek megfelelően jóváhagyja és a vagyonvédelem 
átvilágítása után, lehet annak költségeiről dönteni. 

 

        Határidő: 2007. április 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjainak címzett levelet, melyben a társtulajdonos 
önkormányzatok polgármesterei szerint Bikki Oszkár és Firkó János Bélkő Kht 
Felügyelő Bizottsági tagok, tagjai a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának is, és ez összeférhetetlen. A 
polgármesterek javasolják a Felügyelő Bizottság működésének vizsgálatát, különös 
tekintetben, hogy milyen kötelező jellegű feladatokat nem látott el a felügyelő szerv. 
A polgármesterek célja ezzel a vizsgálattal, hogy helyreállítsák az önkormányzatok 
tulajdonában lévő Kht. törvényes működési feltételeit, egyértelműen fogalmazzák 
meg a Felügyelő Bizottság feladatait, a taggyűlés FB-gal szembeni elvárásait, 
tisztázzák a felelősségi viszonyokat, a különböző hatásköröket.     
Elmondja, hogy ő fogja megtenni az első lépést az ügy tisztázása érdekében.  
 
 
IV. Napirend 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) sz. rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság 
tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. 
(II.13.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 6/2007. (II.13.) sz. rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 9/2007. (III.27.) sz. rendeletet az önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló 
6/2007. (II.13.) sz. rendelet módosításáról.  
(1. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
sz. rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Szociális és 
Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
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önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) sz. 
rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét és tagját, hogy  tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait. 
 

Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Mező Ervin Ügyrendi Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
Véleménye szerint a testületi üléseken történő hozzászólások száma magas, így az 
ülések sokáig elhúzódnak. Javasolja, hogy egy képviselő csak kétszer szólhasson a 
napirendi pont tárgyához és legfeljebb 5-5 percig.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Az 5 percig tartó véleménynyilvánítással egyet ért, de úgy gondolja, ha több 
képviselőnek is van hozzászólása az adott témában, akkor lehet, hogy nem 
elegendő a kétszeri alkalommal történő hozzászólási lehetőség. Javasolja, hogy az a 
képviselő, aki nem az adott napirendi ponthoz kapcsolódó témáról beszél, vagy 
véleményt nyilvánít, akkor attól vonja meg a polgármester a hozzászólás jogát.  
 
Kary József alpolgármester: 
A testületi ülések alkalmával a napirendi pontok között szerepel olyan téma, amihez 
a képviselőknek nincs hozzászólása, és azonnal döntést hoz a testület. Ilyen 
esetekben a TV3 nézői nem tudják, hogy miről hozott döntést a képviselő-testület. 
Javasolja, hogy a napirendi pontot előterjesztő személy tájékoztassa a nézőket, hogy 
miről hozott a testület döntést. Ő egyet ért a 2X5 percig tartó felszólalással.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A Képviselő-testület bizottságainak feladatkörébe tartozik a testületi anyagok döntés 
előkészítése, ami azt jelenti, hogy a bizottsági üléseken részletesen meg lehet 
tárgyalni a napirendi pontok témáit, arra javaslatot lehet tenni, majd a testületi ülésen 
a kisebbségi véleményeket is ismertetni kell.  
  
Barta Péter képviselő:      
Vannak olyan napirendi pontok melyeket egyik bizottság sem tárgyalja és úgy 
gondolja, hogy ezzel az időbeli megkötéssel nem lehet kettőnél többször hozzászólni 
és így felelősségteljes döntést nem lehet hozni. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a fenti javaslatokra vonatkozó döntést a képviselő-testület csak 
2008. év elején hozzon és kérdezi Firkó János képviselőt, hogy visszavonja-e 
javaslatát.  
 

Firkó János képviselő: 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) sz. 
rendelet módosításához tett javaslatát visszavonja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 10/2007. (III.27.) sz. rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
 
VI. Napirend 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Szociális és 
Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét és tagját, hogy  tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Mező Ervin Ügyrendi Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. 
(XII.20.) sz. rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 11/2007. (III.27.) sz. rendeletet a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2005. (XII.20.) sz. rendelet 
módosításáról. 
(3. melléklet) 
 
 
VII. Napirend 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Szociális és 
Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítását és kéri a 
bizottság elnökét és tagját, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Mező Ervin Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Mező Ervin Ügyrendi Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

42/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje (továbbiakban: Ügyrend) 
az alábbiak szerint módosul: 
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Az Ügyrend II. fejezet A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek 
általános feladatai cím 3. alcím Többcélú társulás munkaszervezeti feladatait 
ellátó csoport 3.1. alpontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 
„ A többcélú társulás munkaszervezeti feladatait ellátó csoport keretében 
működő 2 fő belső ellenőr a jegyző vezetésével látja el feladatait.” 

 
Jelen módosítás a Képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba. 

 
 

Határidő: 2007. április 1. 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
VIII. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995. (I.30.) sz. rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) sz. rendelet 
módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló 1/1995. (I.30.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
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-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 12/2007. (III.27.) sz. rendeletet az önkormányzati tulajdonú csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) sz. rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
 
IX. Napirend 
Tájékoztató az új Polgármesteri Hivatal tervpályázati eljárásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2007. március 23-án egyeztető 
tárgyalás volt Egerben, ahol a 4 beérkezett tervpályázatot értékelték. A zsűri 
értékeléséről szakvélemény alapján sorrendet fognak felállítani a Magyar Építési 
Kamara tagjai. A zsűri által javasolt legjobb terv a képviselő-testület elé fog kerülni, 
melyről döntést kell hozni. Eddig még nem érkezett meg a pályázatok értékelése, 
ezért ezt a napirendi pontot a következő ülésen fogja megtárgyalni a testület.   
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X. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény 
benyújtását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtását és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak.  
 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

43/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi               
önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  

 
                         Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tV. 17 § (1) 
bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatására.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az önhibájukon kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján  a következő nyilatkozatot teszi: 

 
1. Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1000 fő feletti. 
2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon ( körjegyzőségen ) túl 

intézmény(eke)t tart fenn.  
3. A település 2006. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti. Az 

önkormányzat részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában és az általa fenntartott óvodában és általános 
iskolában az évfolyam – csoportonkénti kapacitás – kihasználtsága: 
3.1. 2006/2007-es nevelési illetve tanévben az óvodában az 1-3 

nevelési években, az általános iskolában az 1-4. évfolyamon és az 
5-8. évfolyamon együttesen a csoport illetve osztály 
átlaglétszámának 70 %-át eléri. 

3.2. 2007/2008-as nevelési évben az óvodai csoportok átlaglétszáma 
eléri a 75%-ot, míg ugyanezen tanévben az általános iskola 1-3. 
és  5-7.évfolyamokon együttesen eléri a 75%-ot, míg a 4. és a 8. 
évfolyamokon az 50%-ot. 

4. Az önkormányzat iparűzési és magánszemélyek kommunális adója  
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bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodás során realizál.     

5. Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 
92/A.§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.            

 

          
  Határidő: 2007. április 20. 
  Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta az önkormányzat hitelfelvételét és kéri 
a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Firkó János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat hitelfelvételét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat hitelfelvételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

44/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
OTP Bank Rt-től igénybevételre kerülő 80.000 ezer Ft összegű 
folyószámlahitel fedezeteként felajánlja a 2007. évi 48.300 ezer Ft helyi adó, 
20.400 ezer Ft gépjárműadó bevételét továbbá önkormányzati tulajdonban 
lévő 834. helyrajzi számú ingatlanát és azt az OTP Bank Rt-re engedményezi.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt 
ennek a hitelnek a terheit betervezi és jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére.  
  Határidő: 2007. március 26. 
  Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékozatja a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi felújításokat, beruházásokat 
kellene végrehajtani Bélapátfalván: 

� IV. Béla út felújítása, árokrendszer-, vízelvezetés kialakítása (volt 
Mészüzemtől a Művelődési Házig terjedő szakaszán) 

� Gyár utca felújítása, vízelvezetés kialakítása  
� Egészségház II. üteme, szakrendelők kialakítása  

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a IV. Béla úti vízelvezető rendszer 
kialakítására vonatkozó pályázaton való részvételről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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45/2007. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

1. A Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata „A leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására” (LEKI) című pályázati 
konstrukció keretében a " A bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a 
vízelvezető rendszer hiányosságainak pótlásával " címmel pályázatot nyújt be. 

2. A Bélapátfalva város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a "A bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a vízelvezető 
rendszer hiányosságainak pótlásával” című pályázathoz a LEKI pályázati 
konstrukció előírásai szerint legalább 10 % önrészt biztosít. A pályázatban 
szereplő beruházás teljes, bruttó bekerülési költsége 6 842 340 Ft melyből a 
vállalt önrész összege: 700 000 Ft. Ezen összeget Bélapátfalva Város 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésében az Általános Tartalék terhére 
kívánja biztosítani. 

3.  A Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza 
Ferencz Péter polgármestert a "A bélapátfalvai IV. Béla út belvízmentesítése a 
vízelvezető rendszer hiányosságainak pótlásával” című pályázat benyújtására. 

 
        Határidő: 2007. április 16. 
        Felelős: polgármester 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Az Egészségház bejáratánál egy gyalogos átkelő felfestését javasolja. Az 
Egészségház területén lévő rozsdás villanyoszlopot le kellene festeni, vagy ha nincs 
szükség rá, akkor meg kellene szüntetni. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Kérdezi, hogy mikor lesz közmeghallgatás? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A következő képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepelni foga az 
önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámoló, melynek elfogadása után -az adatok ismeretében-  
fog közmeghallgatást tartani. A közmeghallgatás időpontjáról a testület tagjai 
döntenek.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.    
  
  
  

Kmf. 
 
     
 
 

 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 
 


