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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. augusztus 
27-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás összegzése        

2. Az EMVA IV. tengelyében megfogalmazott LEADER programban való 
részvételi lehetőség  megtárgyalása      

3. Norvég Alap pályázati lehetőség megtárgyalása      
4. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

112/2007.(VIII.27.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet 
beszerzéséről szóló közbeszerzési eljárása 

113/2007.(VIII.27.) Bükki Akciócsoport által szervezett EMVA IV. tengelyében 
megfogalmazott LEADER programban való részvétel elutasítása   

114/2007.(VIII.27.) Bélapátfalva-Pétervására Vidékfejlesztési Közösséghez történő 
csatlakozási nyilatkozat elfogadása  

115/2007.(VIII.27.) Norvég Finanszírozási Mechanizmussal történő pályázati 
partnerség a „Gyermek és ifjúság” című pályázaton 

116/2007.(VIII.27.) Egri Kistérség Többcélú Társulással történő ellátási szerződés 
megkötése 

   
 
 

Bélapátfalva, 2007. augusztus 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. augusztus 
27-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    Balogh Sándor, Barta Péter, Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, 

Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, Schillinger Györgyné 
és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester, Bikki Oszkár testületi tag   
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Varga László területfejlesztési előadó  
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató   

 
 

    

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 fő 
képviselőből 10 fő jelen van és az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

Napirend 
 

 

1. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás összegzése        

2. Az EMVA IV. tengelyében megfogalmazott LEADER programban való 
részvételi lehetőség  megtárgyalása      

3. Norvég Alap pályázati lehetőség megtárgyalása      
4. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás összegzése        
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet beszerzésére 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására beadott ajánlatok 
felbontását. Elmondja, hogy 2007. augusztus 17-én 10.00 óráig 3 társaságtól érkezett 
ajánlat, mely szerint csak a Harmónia 91 Kft. ajánlata érvényes, de az ügyvéd szerint a  
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magas ajánlati ár miatt érvényteleníteni kell a pályázatot. Javasolja, hogy új pályázati 
kiírás készüljön csökkentett számú eszközökkel 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárás 
érvénytelenítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

112/2007. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet beszerzéséről 
szóló közbeszerzési eljárását, melynek során az ajánlatok értékelése 
eredményeként az alábbiak állapíthatók meg. A beérkezett három ajánlat közül a 
Harmónia 91 Kft. ajánlata érvényes, az 1 A MOBILI Kft., valamint a Garzon Bútor 
Kereskedelmi Kft. ajánlata érvénytelen, kizárásra nem kell, hogy sor kerüljön, 
azonban tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatot tevő által megajánlott ajánlati 
ár nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére, az eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján 
érvénytelen.   
(1. melléklet) 
     
       Határidő: 2007. augusztus 27. 
       Felelős: polgármester 

 
 
II. Napirend 
Az EMVA IV. tengelyében megfogalmazott LEADER programban való részvételi 
lehetőség  megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti az EMVA IV. tengelyében megfogalmazott LEADER programban való 
részvételi lehetőséget. Elmondja, hogy az önkormányzatoknak szerepelnie kell a 
LEADER programban és javasolja, hogy Bélapátfalva a Bélapátfalva-Pétervására 
Vidékfejlesztési Közösséghez csatlakozzon. 
 
Varga László területfejlesztési előadó:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 30 ezer feletti lakosságszámú térség 
települései tartozhatnak a LEADER térséghez, ahol az önkormányzatok saját maguk 
között osztják szét a pályázatokon megnyert pénzösszegeket. A 30 ezer alatti 
lakosságszámú térség települései a vidékfejlesztési térségek közé sorolható, ahol 
kormányzati forrásból valósulhatnak meg a fejlesztési elképzelések. Ő is a Bélapátfalva-
Pétervására Vidékfejlesztési Közösséghez történő csatlakozást javasolja, mert úgy 
gondolja, hogy így nagyobb esélye van Bélapátfalvának ahhoz, hogy fejlődni tudjon.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint most csak arról kellene állást foglalni, amiről a képviselő-testület 
tagjai írásban is értesültek.  
 
Barta Péter képviselő:  
A Bélapátfalva-Pétervására Vidékfejlesztési Közösséghez történő csatlakozást 
javasolja. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bükki Akciócsoporthoz történő 
csatlakozás elutasításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

113/2007. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bükki 
Akciócsoport által szervezett EMVA IV. tengelyében megfogalmazott LEADER 
programban nem kíván részt venni.  
 
        Határidő: 2007. augusztus 27. 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva-Pétervására 
Vidékfejlesztési Közösséghez történő csatlakozási szerződés megkötésének 
szándékáról szóló nyilatkozat aláírásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:   

 
114/2007. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozat tételre 
hatalmazza fel Ferencz Péter polgármestert, hogy területileg csatlakoztatni 
kívánja Bélapátfalva Várost a szerveződő Bélapátfalva-Pétervására 
Vidékfejlesztési Közösséghez. 
 
        Határidő: 2007. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 

 
III. Napirend 
Norvég Alap pályázati lehetőség megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri Burián Orsolyát a Bélkő Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait a Norvég Alap pályázati partnerség lehetőségéről.  
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató: 
Ismerteti a pályázati lehetőséget és elmondja, hogy Bélkő Kht. üzleti partnere a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus. A cég projektjének nagyságrendje 500 millió Ft, amit 
Magyarország 3 hátrányos helyzetű kistérségében lehetne hasznosítani és ezek között 
a Bélapátfalvai Kistérség is szerepet kaphat. A projekt egy ingatlan felújításáról szóló 
fejlesztés. A pályázó nem a Bélkő Kht., így az önrészt nem neki kell fizetnie. Ha a 
partnerség létrejön, akkor a megnyert pályázati összeg kb. egyharmada (160 millió Ft) 
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Bélapátfalván kerülne elköltésre. Saját tulajdonban (önkormányzati, Kht.) lévő ingatlant 
kell megjelölni, amin a felújítást kívánja végrehajtani.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Támogatja a pályázati partnerséget, és úgy gondolja, hogy szolgáltatásokat kell nyújtani 
a romáknak, illetve a hátrányos helyzetű családoknak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja egy új családsegítő épület kialakítását, valamint a Művelődési ház teljes 
felújítását, illetve a bánya épület felújítását. 
 
Barta Péter képviselő:  
A városkép kialakítását is az elsődleges feladatok közé kellene sorolni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázati partnerségről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

115/2007. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt 
kíván venni a Norvég Finanszírozási Mechanizmus partnereként a „Gyermek és 
ifjúság” című pályázaton.  A képviselő-testület a Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár teljes felújítását, illetve parkoló kialakítását, vagy a Bélapátfalva, 
Rákóczi u. 19. sz. alatti 295. hrsz-ú ipari ingatlan felújítását tartja elsődlegesnek. 
A képviselő-testület ragaszkodik ahhoz, hogy az ingatlan, a felújítást követően 
továbbra is az önkormányzat tulajdonát képezze.  
 
        Határidő: 2007. augusztus 27. 
        Felelős: polgármester 

 
 
IV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a gyermekvédelmi törvény által meghatározott 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződést 
az Egri Kistérség Többcélú Társulással. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ellátási szerződés elfogadásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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116/2007. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása érdekében az Egri Kistérség Többcélú Társulással, az Eger, Béke u. 
60. sz. alatti ingatlanban kialakított létesítményben a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában egy férőhely biztosítására ellátási szerződést köt. 
(2. melléklet) 
        Határidő: 2007. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 

 
 
Mező Ervin képviselő:  
Bélapátfalva város lakossága a szeméttelep égése során a háztartási műanyagok 
égésekor keletkező rendkívül mérgező anyagokat lélegez be.  Javasolja a szeméttelep 
mielőbbi bezárását és leföldelését.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ha a szeméttelep bezár, akkor megnőnek az illegális szemétlerakó helyek. Javasolja a 
szeméttelep őrzését, hogy meg lehessen akadályozni a hulladék begyújtását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A telep őrzésének költsége 2007 október 31-ig 1,2 millió Ft. A Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsának ülésén javaslatot fog tenni a költségek közös 
viselésére a szeméttelep kezelőjével együtt.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


