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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. október 

29-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása          
2. II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása        
3. Házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása  
4. Ügyeleti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása   
5. 2008. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása   
6. Az építésügyi feladatokról szóló beszámoló megtárgyalása   
7. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerezésére kiírt 

közbeszerzési eljárás összegzése  
8. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíjak felülvizsgálata  
9. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítása   
10. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

131/2007.(X.29.) Házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámoló elfogadása  
132/2007.(X.29.) Ügyeleti ellátásról szóló beszámoló elfogadása  
133/2007.(X.29.) I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló elfogadása 
134/2007.(X.29.) II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló elfogadása  
135/2007.(X.29.) 2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
136/2007.(X.29.) Építésügyi feladatokról szóló beszámoló elfogadása  
137/2007.(X.29.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet beszerzésére kiírt, 

egyszerű közbeszerzési eljárás összegzése  
138/2007.(X.29.) Fodor Nikolett bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
139/2007.(X.29.) Csóka Nikoletta bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében történő ösztöndíj felülvizsgálata 
140/2007.(X.29.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítása  
141/2007.(X.29.) Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. szám alatti lakás bérbe adása  
142/2007.(X.29.) Bélapátfalva, Mártírok utca 10. alatti lakás lebontása 
143/2007.(X.29.) Bélapátfalva, Gyár utca 6. szám alatti lakás értékesítése 
144/2007.(X.29.) Országos közforgalmú vasúti személyszállítási vonalak megtartása  
145/2007.(X.29.) Idősek napi rendezvény későbbi időpontban történő megrendezése  
146/2007.(X.29.) Karácsonyi díszkivilágítás 

   
 
Bélapátfalva, 2007. október 29. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

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

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Balla Ferenc rendőrkapitány  
    Petrányi Lajos KMB csoportvezető  
    Bárdos Emil rendőr őrnagy 

 Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató   
 Dr. Varga György házi gyermekorvos, ügyeletvezető  
 Herczeg László „A” és „B” lakóközösség képviselője 
 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 11 fő van jelen, mert Mező Ervin  képviselő elhunyt, az ülés 
határozatképes. Napirend előtti felszólalást kért sorrendben Burián Orsolya a Bélkő 
Kht. ügyvezető igazgatója, Herczeg László az „A” és „B” lakóközösség képviselője és 
Balla Ferenc rendőrkapitány.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
A napirendi pontok sorrendbeli változtatását javasolja, hogy Dr. Varga György házi 
gyermekorvos, ügyeletvezető rendelési idejét időben meg tudja kezdeni.  Kéri, hogy 
a III. és a IV. napirend a házi gyermekorvosi szolgálatról szóló és az ügyeleti 
ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása kerüljön az I. és a II. napirendi pontba.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

Napirend 
 

1. Házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása  
2. Ügyeleti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása   
3. I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása          
4. II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása        
5. 2008. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása   
6. Az építésügyi feladatokról szóló beszámoló megtárgyalása   
7. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerezésére kiírt 

közbeszerzési eljárás összegzése  
8. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíjak felülvizsgálata  
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9. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítása   
10. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgatója:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kht.-hoz 2007. október 8-án 
névtelen írásbeli bejelentés érkezett. A bejelentés tárgya, a Bélkő Kht. tulajdonában 
lévő, volt mészkő bánya területén elhelyezkedő „101-es szalag” elnevezésű 
tárójában történt, vélhetően veszélyes hulladék fellelése. A helyszínen történt 
területbejárások alkalmával megállapítottuk, hogy a tényállás megfelel a névtelen 
bejelentő által ismertetett állapotnak. A bélapátfalvai tűzoltóság műszaki mentőinek 
segítségével az önkormányzat és a Bélkő Kht. képviselőiként bejutottunk a tárókba, 
ahol is megdöbbentő látvány fogadott minket. A bánya rekultivációja ellenére a táró 
végében több száz liter olaj állagú ismeretlen folyadékot találtunk. Mivel ez a táró 
közvetlen összeköttetésben van a felette lévő ún. 550-es bánya szinten két másik 
mesterséges táróval, szükségesnek tartottuk ezek megvizsgálását is. A helyszínen 
azt tapasztaltuk, hogy ezekben a tárókban is a befalazott bányagépek mellett, 
hasonló eredetű, szintén több száz liter vélhetően veszélyes hulladék található, 
melynek egy része már a talajba szivárgott. A helyszínen videó- és fénykép 
felvételeket készítettünk, valamint az ott lévő anyagból teljes értékű mintákat vettünk. 
Mivel a bánya alatt közvetlenül két karsztvízforrás is található, amelyek a 
Bélapátfalva város és Mónosbél település ivóvíz ellátását biztosítják, írásban jeleztük 
ezt a helyi regionális vízművek vezetőségének. Az ügy súlyosságára való tekintettel 
ismeretlen tettes ellen a rendőrségen feljelentést tettünk, amiről a terület kezelőjét, a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, valamint az Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőséget is írásban tájékoztattuk. A folyadék mintából a 
szakértők megállapították, hogy motorolaj és gázolaj, a karsztvízforrás pedig a 
határérték alatti olaj szennyezettséget mutatott. 
 
Herczeg László „A” és „B” Lakóközösség képviselője: 
Javasolja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata emléktáblát helyezzen ki   
Mező Ervin  képviselő emlékére a tragikus baleset helyszínére. 
 
Balla Ferenc rendőrkapitány: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Petrányi Lajos KMB csoportvezető más 
feladatot fog ellátni és helyette Bárdos Emil fogja ellátni a Bélapátfalvához tartózó 12 
település rendőr csoportjának vezetését. Elmondja, hogy az egri Rendőrkapitányság 
30 fő létszámhiánnyal működik, de az ígéretéhez tartani fogja magát, miszerint a 
kistérségi rendőrállomány létszámát tartani fogja. Petrányi Lajos rendőr főhadnagy 
munkáját megköszöni és ismerteti Bárdos Emil rendőr őrnagy életrajzát, rendőrségen 
belüli beosztását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület tudomásul veszi a személyi változást. 
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I. Napirend 
Házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy felállva egy perces néma csenddel 
emlékezzenek Mező Ervin  elhunyt képviselőre.  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámolót. Az ülésen 
részt vett Dr. Varga György házi gyermekorvos és a bizottsági tagok a kérdéseikre 
megkapták a választ, és elfogadásra javasolják a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Jónak tartja a házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámolót, ami valós és jól 
összegyűjtött adatokat tartalmaz.  
 
Dr. Varga György házi gyermekorvos:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a gyógyítás egyszerűbbé és hatékonyabbá 
tételét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a házi gyermekorvosi szolgálatról 
szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

131/2007.(X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a házi gyermekorvosi szolgálatról szóló beszámolót. 

 
        Határidő: 2007. október 29. 
        Felelős: polgármester  
 

II. Napirend 
Ügyeleti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja 
a képviselő testület tagjainak. 
 
Dr. Varga György ügyeletvezető: 
Ismerteti az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót és elmondja, hogy a vizitdíj 
beszedése sok problémát okoz. Az Egészségház portásfülkéjébe telefon 
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beszerelését javasolja, valamint az ügyeletben lévő orvos nevének táblára történő 
kiírását. Kérdezi, hogy lesz-e mentőállomás az Egészségházban? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az üzemi fürdőépület Egészségházzá történő átalakításának I. ütemében nem tudta 
az önkormányzat megvalósítani a mentőállomás kialakítását, azonban most a 
Bélapátfalvai kistérségnek lehetősége van pályázat benyújtására. Tudomása szerint 
betegszállítást vállalkozói formában is végeznek és javasolja, hogy az önkormányzat 
árajánlatot kérjen a cégtől. 
 
Dr. Varga György ügyeletvezető: 
Korábban a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Tárulási Tanácsa tárgyalta az 
ügyeleti óradíjak emelését, ahol nem került sor változtatásra. Kéri, hogy az 
ünnepnapokra kapjanak az orvosok kiemelt ügyeleti óradíjat. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 
10 fő és az ülés határozatképes.  
Az ügyeleti óradíj változtatásához a Többcélú Társulás döntése szükséges.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy az ügyeleti vizitdíj az orvosnál marad, vagy a Többcélú Társuláshoz 
kerül? 
 
Dr. Varga György ügyeletvezető:  
A vizitdíj az ügyeletet működtetőnek jár, vagy az önkormányzatnak, vagy a 
Társulásnak.  A vizitdíjról táblázat készült, ami kihelyezésre került. 
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint van, aki beszedi a vizitdíjat és nem ad róla bizonylatot. Ezt hogyan 
ellenőrzik.  
 
Dr. Varga György ügyeletvezető:  
A vizitdíjról történő nyugta kiadását nem lehet ellenőrizni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a vizitdíj beszedését illetve a nyugta kiadását az önkormányzat 
szigorúan ellenőrizze, hiszen a bevételi oldal összegét növelni kell. Kéri, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésre a pénzügyi csoport dolgozói készítsenek 
kimutatást a februártól szeptemberig befolyt vizitdíj összegéről. 
 
Dr. Varga György ügyeletvezető:  
Az OEP-nek kellene ellenőrizni a vizitdíj szabályosan történő beszedését. 
 
Kary József alpolgármester:  
Tudomása szerint vizitdíj mentességet az orvos állapíthat meg és úgy gondolja, hogy 
felesleges lenne plusz munkaerőt biztosítani a feladat elvégzésének ellenőrzésére.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Többlet létszáma nincs az önkormányzatnak, legfeljebb a belső ellenőrök 
végezhetnék el ezt a feladatot, ha a jogszabály engedi.   
Ígéretet tesz arra, hogy mindenki kapni fog tájékoztató agyagot a vizitdíj szabályos és 
jogos beszedéséről.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ügyeleti ellátásról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

132/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az ügyeleti ellátásról szóló beszámolót. 

 
        Határidő: 2007. október 29. 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámolót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a háziorvos addig ne hagyja el a rendelőt, amíg az ügyeletes orvos 
meg nem érkezik. Hiányolja az Egészségház épületéből a betegeket irányító 
információs táblát. 
 
Shillinger Györgyné képviselő: 
Kéri, hogy az Egészségházon lévő ügyeleti csengő felirat nagyobb betűkkel legyen 
kihelyezve, amihez nyilak vezessenek.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogyha a háziorvosok, a gyermekorvos és az ügyeletvezető fejlesztési 
javaslatait a képviselő-testület elfogadja, akkor annak teljesítéséről ki intézkedik? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
11 fő és az ülés határozatképes.  
Az orvosok javaslatai a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyát képezik. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A koncepció a költségvetés tervezését segíti elő, teljesítése nem kötelező.  
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Bikki Oszkár képviselő:  
Kérdezi, hogy a háziorvos a saját részére beszedett vizitdíjat mire használja fel? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az orvos saját maga dönti el, hogy mire fordítja a beszedett vizitdíjat. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. sz. háziorvosi szolgálatról 
szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

133/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az I. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámolót. 

 
        Határidő: 2007. október 29. 
        Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámolót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.   
  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. sz. háziorvosi szolgálatról 
szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

134/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a II. sz. háziorvosi szolgálatról szóló beszámolót. 

 
        Határidő: 2007. október 29. 
        Felelős: polgármester 
 

V. Napirend 
2008. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2008. évi belső ellenőrzési tervet és 
kéri a bizottság egyik tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a 2008. évi belső ellenőrzési tervet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2008. évi belső ellenőrzési 
tervről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

135/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. 
évi belső ellenőrzési tervét a kockázatelemzéssel együtt megtárgyalta és 
elfogadta. 
(1. melléklet)    

        Határidő: 2008. december 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
VI. Napirend 
Az építésügyi feladatokról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az építésügyi feladatokról szóló beszámolót. 
 
Barta Péter képviselő:  
Bélapátfalva Város településrendezési tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki 
Tervező Kft. készítette és kérdezi, hogy a módosításokról a képviselő-testület kap-e 
tájékoztatást? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen. A munkák elvégzése folyamán derülnek ki a hibák, amik miatt módosítani kell a 
településrendezési tervet. Árajánlat már készült a tervek módosítására, de úgy 
gondolja, hogy még időre van szükség, hogy a még fel nem fedezett hibák is 
előkerüljenek.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az építésügyi feladatokról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

136/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az építésügyi feladatokról szóló beszámolót. 
 

        Határidő: 2007. október 29.  
        Felelős: polgármester 
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VII. Napirend 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerezésére kiírt 
közbeszerzési eljárás összegzése  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás összegzését. Elmondja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, 
2007. október 12-én 10.00 óráig 4 társaságtól érkezett ajánlat, melyet Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző bontott fel és ismertette a Bíráló Bizottság tagjaival.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az 1A Mobili Kft. ajánlati ára a 
legalacsonyabb. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Körzeti Általános 
Iskola első készlet beszerezésére kiírt közbeszerzési eljárás összegzéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

137/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a Bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola bővítésének első készlet beszerzésére kiírt, egyszerű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beadott ajánlat elbírálásáról szóló 
Összegzést elfogadja, melyet az ajánlattevők részére megküld: 

 
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bélapátfalva Város Önkormányzata, 3346 Bélapátfalva, IV. 
Béla út 1. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés a Bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola bővítésének első készlet beszerzésére: 

• Bútor 613 db, Falitábla 12 db, Mosdó 8 db, Műszaki cikkek 58 db. 
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli. 
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: 19. 812. 600,-Ft. 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 4 
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: 

1. 1A Mobili Kft., 3534 Miskolc, Széchenyi u. 78. 
• Ajánlati ár (nettó Ft.): 19.812.600,-Ft. 

2. HOR Zrt., 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32. 
• Ajánlati ár (nettó Ft.): 26.345.796,-Ft. 

3. KEMABO Kerekedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 2085 Pilisvörösvár, Deák F. utca 2. 
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• Ajánlati ár (nettó Ft.): 24.967.200,-Ft. 
4. Alex Fémbútor Kft., 2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23. 

• Ajánlati ár (nettó ár): 20.444.625,-Ft. 
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: 1A Mobili Kft., 3534 Miskolc, Széchenyi u. 78. 
• 19.812.600,-Ft. az ellenszolgáltatás összege, 
• Az ajánlata kiválasztásának indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
b)∗ A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Alex Fémbútor Kft., 2072 
Zsámbék, Magyar u. 21.-23. 
• 20.444.625,-Ft. az ellenszolgáltatás összege, 
• Az ajánlata kiválasztásának indoka: második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

9.∗: Egyéb információk: 
10.∗ Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: K.É.-
15064/2007., 2007. október 5. 
11. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2007. október 29. 
12. A szerződéskötés tervezetett időpontja: 2007. november 6. 
13. Az összegezés megküldésének dátuma: 2007. október 30. 
 
        Határidő: 2007. október 30. 
        Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 
ösztöndíjak felülvizsgálata  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az Országos Arany János 
Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíjak felülvizsgálatát és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Országos Arany János Tehetséggondozó Program 
keretében történő ösztöndíjak felülvizsgálatát és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Fodor Nikolett bélapátfalvai lakos 
Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj 
felülvizsgálatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

138/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat a 248/2005. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi 
határozatában vállalta, hogy Fodor Nikolett Bélapátfalva, Felszabadulás u. 18. 
szám alatti lakost az Országos Arany János Tehetséggondozó Program 
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keretén belül havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesíti, továbbá az ösztöndíj 
felülvizsgálatára minden év szeptember 30-ig sor kerül, a tanuló pedig köteles 
bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait.  
Az ösztöndíjban történő támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület 
a fenti határozatának megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat (2007. 
szeptember hónaptól, 10 hónapra, havonta 5.000 Ft-ot ) átutalja Fodor Nikolett 
OTP Bank Rt-nél vezetett 11773391-00277561 sz. számlára. 

 
        Határidő: 2008. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Csóka Nikoletta bélapátfalvai 
lakos Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ösztöndíj 
felülvizsgálatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

139/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat a 157/2006. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozatában vállalta, hogy Csóka Nikoletta Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky út 
4. szám alatti lakost az Országos Arany János Tehetséggondozó Program 
keretén belül havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesíti, továbbá az ösztöndíj 
felülvizsgálatára minden év szeptember 30-ig sor kerül, a tanuló pedig köteles 
bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait.  
Az ösztöndíjban történő támogatás jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület 
a fenti határozatának megfelelően felülvizsgálta, és az ösztöndíjat (2007. 
szeptember hónaptól, 10 hónapra, havonta 5.000 Ft-ot ) átutalja Csóka 
Nikoletta OTP Bank Rt-nél vezetett 11773391-00379522 sz. számlára. 

 
        Határidő: 2008. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Alapító Okirat módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Alapító Okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

140/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Körzeti Általános Iskola és Óvoda 146/2003. (VIII.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat alapján elfogadott és a 150/2005. (VIII.30.) sz. Képviselő-testületi 
határozatával, illetve a 121/2006. (IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozatával 
módosított Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 

 
1. Az 5. pont 1.) alpontja az alábbiak szerint módosul:  

1.) Általános Iskola  
- alapfokú általános iskolai nevelés és oktatás,  
- napközi-otthonos ellátás,  
- cigány kisebbségi etnikumhoz tartozók felzárkóztató 

oktatása,  
- különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban 

részesülő gyermekek nevelése: 
• gyógypedagógiai ellátás,  
• sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése:  
○ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő,  

○ a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek oktatása  

- logopédiai szolgálat,  
- a tanórán kívüli foglalkozások körében térítési díj ellenében 

igénybe vehető foglalkozások, 
- alapfokú művészetoktatás,  
- fejlesztő és felzárkóztató oktatás,  
- hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő 

foglalkozások,  
- szervezett intézményi étkezés,  
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása,  
- intézményfenntartó társulás általános iskolájába járó 

tanulók ellátása, 
- bázisintézményi és kistérségi feladatok ellátása (szak- és 

szakmai szolgáltatások tekintetében) 
 

Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: címzetes főjegyző 
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X. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. 
szám alatti lakás bérbeadását és kéri a bizottság egyik tagjat, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. szám alatti lakás 
bérbeadását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 16. szám alatti lakás bérbeadásáról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
141/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. szám alatti lakást:  
- Danó Alajosné Bélapátfalva, Mártírok utca 10 sz. alatti lakos részére.  

 
 

Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: GAMESZ vezető  

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Mártírok utca 10. alatti 
lakás lebontását és kéri a bizottság egyik tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Mártírok utca 10. alatti lakás lebontását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Mártírok utca 10. 
alatti lakás lebontásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

142/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, Mártírok utca 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
lebontásra kerüljön. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontási eljárás 
lebonyolítására. 
       Határidő: 2007. november 30. 
       Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, 1001/11/A/2 hrsz-ú, 
természetben Bélapátfalva, Gyár utca 6. szám alatti lakás értékesítését és kéri a 
bizottság egyik tagját, hogy tájékoztassa  képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, 1001/11/A/2 hrsz-ú, természetben Bélapátfalva, 
Gyár utca 6. szám alatti lakás értékesítését és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a a Bélapátfalva, 1001/11/A/2 
hrsz-ú, természetben Bélapátfalva, Gyár utca 6. szám alatti lakás értékesítéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

143/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
tulajdonát képező Bélapátfalva, 1001/11/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben 
Bélapátfalva, Gyár utca 6. sz. alatt található lakást 7.000.000. Ft induló eladási 
áron, nyílt liciten értékesítse.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakás helyi kábeltévében 
és a Heves Megyei Hírlapban történő hirdetésre és az adásvételi szerződés 
megkötésére.    

 
        Határidő: 2007. december 31. 
        Felelős: polgármester 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Ferencz Dénes a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke részt vett a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, ahol elmondta, hogy a Bélkő 
Területfejlesztési Kht-hoz kérelmet szeretne benyújtani arra vonatkozóan, hogy a 
2008. évi üzleti tervbe költségként kerüljön be a sportlétesítmények felújítása, amihez 
kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatását is. Elmondta, hogy korábban 
már tárgyalt az ügyvezetővel, aki az épületek felújításával egyet értett és biztatta őt a 
Bélkő Kht. anyagi támogatásával. A napokban kapott egy értesítést Burián 
Orsolyától, hogy az ígéretét nem tudja teljesíteni, de nyújtson be kérelmet a 
Közhasznú Társaság részére, amit a taggyűlés meg fog tárgyalni.   
 
Ferencz Péter polgármester   
Javasolja, hogy a kérelmet juttassa el a Bélkő Területfejlesztési Kht. ügyvezető 
igazgatójához, ami a 2008 évi üzleti terv elkészítéséhez szükséges.  
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A felújítási munkálatok elkezdéséhez illetve esetleges pályázatok benyújtásához 
tervet kellene készíteni.  
 
Vizy Pál bizottsági tag:  
Tudomása szerint a LEADER programban van lehetőség sportlétesítmények 
felújítására.  
  
Barta Péter képviselő:  
Bélapátfalva, mint kistérségi sport központ szerepel és ő támogatja az épületek 
felújítását.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a hulladékszállítás tárgyában kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárás végeredményét. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társuláshoz 2 pályázat érkezett, amely szerint a benyújtott ajánlatok megfeleltek az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályban előírt 
követelményeknek. A bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat 
volt, így a Bíráló Bizottság az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 
(3700 Kazincbarcika, Ipar u. 2.) ajánlatát fogadta el nyertesként.  
Elmondja, hogy novemberben és decemberben a mostani áron fogják a hulladékot 
elszállítani és 2008-ban 15.000 Ft/év lesz a hulladékszállítási díj. 
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a lomtalanítást vállalják-e? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen egy évben kétszer végzik el a lomtalanítást és egyszer a veszélyes hulladékok 
gyűjtését. A településeken szelektív hulladékgyűjtő edényeket is el fognak helyezni.   
 
Vizy Pál képviselő: 
Kéri, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció anyagához készüljön egy tájékoztató 
a képviselő-testület tagjainak a hulladékszállítás költségeiről. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Egészségház kivitelezője 14 millió 
Ft-ot követel az önkormányzattól. Építési napló nem készült a plusz munkáról így ezt 
nem követelheti. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint az önkormányzat felé a kötbér kifizetése sem történt meg. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A vállalkozó határidő módosítást kért, amit a képviselő-testület elfogadott, ezért nem 
nyújthatta be az önkormányzat a kötbér igényét.  
A médiákból ismert az Eger-Szilvásvárad és a Szilvásvárad-Putnok vasút vonal 
megszüntetése.    
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a vasútvonal további 
működéséről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

144/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta az országos 
közforgalmú vasúti személyszállítási vonalak megszüntetését és ragaszkodik 
a 87/b jelű (Eger-Szilvásvárad) vasútvonal további működéséhez.  
 
        Határidő: 2007. november 7. 
        Felelős: polgármester 

 
 
Barta Péter képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy sok energiát fordít arra, hogy a Bélkő-
hegy ne kerüljön a Bükki Nemzeti Park tulajdonába. Elmondja, hogy készített egy 
levelet, amit el kellene juttatni a minisztériumba a képviselő-testület vagy a Bélkő Kht. 
nevében. A Bélapátfalva 0179/3, 0140/2 hrsz-ú területek tulajdoni lapján 
széljegyzetként szerepel, hogy Natura 2000 területnek jelölték be, ami azt jelenti, 
hogy ezeken a területeken semmiféle változtatást nem lehet véghez vinni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy az értékes területeket meg kell védeni. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Az önkormányzat szociális ágazatában dolgozóktól 2007. évben meg lett vonva az 
étkezési hozzájárulás. Kéri, hogy két hónapra (november, december) kaphassanak 
étkezési utalványt.  
 
Shillinger Györgyné képviselő:  
A Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen tárgyalták, hogy a hagyományszerűen 
megrendezésre kerülő Idősek napja maradjon el, helyette minden meghívott részére 
az év végi szaloncukor adománnyal együtt egy 500 Ft értékű vásárlási jegyet adjon 
az önkormányzat  
 
Vizy Pál képviselő:  
Úgy gondolja, hogy az Idősek napját meg kell tartani, hiszen várják a rendezvényt. 
Az étkezési utalvány osztását személytelennek tartja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az Idősek napja 2008. januárjában kerüljön megrendezésre. 
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogy a Művelődési Ház működése 2007. december 31-ig szüneteljen. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Idősek napi rendezvény 
időpontjáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

145/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
2007. évi Idősek napja 2008. január hó második felében kerüljön 
megrendezésre.    

 
        Határidő: 2007. október 29. 
        Felelős: polgármester 
 
Firkó János képviselő:   
A képviselő-testület elfogadta a helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendeletet 
és kérdezi, hogy mikor kerül sor a közúti jelző táblák kihelyezésére? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
2007. évben az önkormányzat nem tudta fedezni a közúti jelző táblák költségeit, de 
reméli, hogy a 2008. évi költségvetésbe szerepelni fog.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a településen karácsonyi díszítő világítás legyen. Elmondja, hogy 
vannak olyan pénzügyi konstrukciós lehetőségek, ahol évente egy-egy termék 
megvásárlásával 3-4 év múlva teljes díszítő világítási készlettel fog rendelkezni az 
önkormányzat.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a város karácsonyi díszítő 
világításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

146/2007. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Bélapátfalva Város központjának karácsonyi díszítő világítása részletekben 
valósuljon meg, évente egy-egy termék megvásárlásával. 

 
        Határidő: 2007. november 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


