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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. 

december 10-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VIII.21.) rendelet módosítása            

2. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 
szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítása          

3. A helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása    
4. A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása     
5. A szemészeti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása     
6. I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezet megtárgyalása    
7. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) sz. rendelet módosítása   
8. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) sz. rendelet módosítása    
9. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 

módosítása   
10. A luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet módosítása   
11. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. 

(II.15.) sz. rendelet módosítása 
12. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 15/2003. 

(VII.07.) sz. rendelet módosítása  
13. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. 

rendelet módosítása  
14. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek 2008. évi 

bérleti díj megállapítása  
15. Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-

tervezet megtárgyalása  
16. A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
17. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

162/2007.(XII.10.) A helyi adókról szóló beszámoló elfogadása  
163/2007.(XII.10.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadása  
164/2007.(XII.10.) Az Egészségház II. szintjének kialakítása 
165/2007.(XII.10.) Szemészeti ellátásról szóló beszámoló elfogadása  
166/2007.(XII.10.) Az I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezet elfogadása  
167/2007.(XII.10.) Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj megállapítása  
168/2007.(XII.10.) A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása  
169/2007.(XII.10.) A Körzeti Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítása 
170/2007.(XII.10.) 1 fő alkalmazása a Turisztikai Információs Irodába 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

22/2007.(XII.11.) Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) 
rendelet módosítása 

23/2007.(XII.11. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995. (I.30.) rendelet módosítása 

24/2007.(XII.11.) A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) sz. rendelet módosítása 
25/2007.(XII.11.) A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 

módosítása 
26/2007.(XII.11.) A luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet módosítása  
27/2007.(XII.11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) 

sz. rendelet módosítása 
28/2007.(XII.11.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.07.) 

sz. rendelet módosítása 
29/2007.(XII.11.) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet 

módosítása 
30/2007.(XII.11.) Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodása 

 
 
Bélapátfalva, 2007. december 10. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. 
december 10-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 

       
Nem jelent meg: Barta Gábor testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Borsodi László ÉHG. Zrt. 
    Iván István ÉRV Zrt.  

 Molnár Attila ÉRV Zrt. 
 
 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 11 fő van jelen, az ülés határozatképes. Napirend előtti felszólalást 
kért Vizy Pál képviselő. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII.20.) 
rendelete szerint Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatala a Képviselő-testületi ülés 
helyéről, időpontjáról és napirendjéről a hivatali hirdetőtáblán és a helyi 
kábeltelevízión keresztül értesíti a lakosságot. Ez az utóbbi két ülésről nem történt 
meg, valamint az ülésekről hang- és filmfelvétel nem készült.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az ülések helyéről, időpontjáról és napirendjéről a hivatali hirdetőtáblán folyamatosan 
értesítve volt a lakosság. Az utóbbi két ülésről szóló döntéseket egy kábeltévés 
adáson keresztül fogja ismertetni a településen lakókat. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Kegye János pánsípművész ingyenes 
koncertje 2007. december 15-én 18.00 órakor kerül megrendezésre Mező Ervin  
emlékére.   
A korábban készült városfejlesztési koncepcióról szóló írásos anyagot a képviselő-
testület megkapta, amiről CD és DVD felvétel is készült. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
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Napirend 
 
 

1. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VIII.21.) rendelet módosítása            

2. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 
szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítása  

3. A helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása    
4. A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása     
5. A szemészeti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása     
6. I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezet megtárgyalása    
7. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) sz. rendelet módosítása   
8. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) sz. rendelet módosítása    
9. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 

módosítása   
10. A luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet módosítása   
11. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. 

(II.15.) sz. rendelet módosítása 
12. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 15/2003. 

(VII.07.) sz. rendelet módosítása  
13. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. 

rendelet módosítása  
14. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek 2008. évi 

bérleti díj megállapítása  
15. Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-

tervezet megtárgyalása  
16. A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
17. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) 
rendelet módosítása       
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogyha a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulna Bélapátfalván és ez által 
csökkenne a szemét mennyisége, akkor az egyedülállók igényelhetnék a kisebb 
űrtartalmú ( 60 literes ) edényzetet?  
 
Borsodi László ÉGH. Zrt. 
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtést szeretnénk megvalósítani. A 60 literes 
űrtartalmú edényzet szállítási költségét nem lehet a felére csökkenteni.    
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy mennyi a kukák átlagos élettartama? 
 
Borsodi László ÉHG. Zrt. 
Az ÉHG. Zrt. 91 településen teljesít szolgálatot, ingyen biztosítja a kukákat és annak 
cseréjét is vállalják.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy évente két lomtalanítási akcióra van-e lehetőség? Ha igen, akkor 
javasolja, hogy az őszi lomtalanítási akció keretében a zöld hulladékok elszállítása 
történjen meg.    
Kérdezi, hogy a cégek, civil szervezetek számíthatnak-e az ÉHG Zrt. támogatására? 
 
Borsodi László ÉHG Zrt. 
A Zrt. az önkormányzatok támogatásában nagy mértékben részt vesz.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Kérdezi, hogy a januári hónapban a fenyőfa hulladékok elszállításáról hogyan 
gondoskodnak? 
 
Borsodi László ÉHG Zrt. 
Nem tudja, hogy az előző szolgáltatóval, hogyan történt a fenyőfa hulladékok 
elszállítása, de úgy gondolja, hogy egy előre meghatározott időpontban a 3 
lakótelepről be fogják gyűjteni a hulladékokat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 
10 fő és az ülés határozatképes.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 22/2007. (XII.11.) sz. rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VIII.21.) rendelet módosításáról. 
(1. melléklet)          
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II. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995. (I.30.) rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
11 fő és az ülés határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítását 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri, hogy több alkalommal végezzenek szűrést a lebegő anyagok 
megakadályozására, illetve kerüljék a túlzott mértékű fertőtlenítőszer használatát.  
 
Iván István ÉRV Zrt.: 
A víz minőségével kapcsolatos problémákat írásban kell jelezni az ÉRV Zrt-hez.  
 
Molnár Attila ÉRV Zrt.: 
Bélapátfalva a bélkői karsztforrásból kapja a vizet, aminek magas a kalcium tartalma 
és emiatt a vízkőképződés is magas. Javasolja a vízmérőórához történő 
szűrőberendezés beszerelését a másodlagos szennyeződés elkerülése végett. Az 
ÉRV Zrt-nek nem célja a túlzott fertőtlenítés, de az olajszennyezés miatt szükséges 
volt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 23/2007. (XII.11.) sz. rendeletét az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 
módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
A helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi adókról szóló beszámolót és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.    
 
 



 8 

Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi adókról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Megállapítja az adatokból, hogy minden 5. háztartásban van adótartozás. 
Boros Mária képviselő:  
Egyszeri kedvezmény megállapítását javasolja az adózóknak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy az önkormányzatnak milyen jogosultsága van az adók behajtására? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Felszólító levél küldése, inkasszó benyújtása a gépjármű adó és az iparűzési adó 
tekintetében, kommunális adó behajtása Nyugdíjfolyósítótól. 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy az adózóknak adja meg az önkormányzat a részletfizetési 
lehetőséget.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Tudomása szerint a részletfizetési kedvezményről szóló kérelem benyújtása 
illetékköteles. Javasolja az ingatlanra történő terhelhetőség biztosítását, illetve a 
havonkénti felosztásban történő részletfizetést.   
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja az ügyintézők díjjal történő ösztönzését az adótartozások behajtására.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi adókról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

162/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a helyi adókról szóló beszámolót. 
 
        Határidő: 2007. december 31. 
              folyamatos 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
IV. Napirend 
A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a fogorvosi ellátásról szóló beszámolót és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a fogorvosi ellátásról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Soós László fogorvos költözik át az 
Egészségházba, ahová az új fogorvosi szék is be lesz építve.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem tartja szabályosnak, hogy az Egészségházban a háziorvosi és a fogorvosi 
rendelő várója közös. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Javasolja, hogy az Egészségház II. szintjének az átalakítása úgy történjen meg, hogy 
a fogorvosi rendelők egymás mellett legyenek a röntgen készülékkel együtt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fogorvosi ellátásról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

163/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a fogorvosi ellátásról szóló beszámolót. 

 
        Határidő: 2007. december 10. 
        Felelős: polgármester 
     
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy az Egészségház II. szintjének kialakítása úgy valósuljon meg, hogy a 
két fogorvosi rendelő kerüljön az emeletre, a labor pedig földszinten lenne. A 
pályázaton maximálisan 60 millió Ft-ot lehetne elnyerni, amiből csak a mentőállomás 
illetve a 3 szakrendelés helyiségének kialakítása valósítható meg.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

164/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be az Egészségház II. szintjének kialakítására, amiből a 
mentőállomás, illetve 3 szakrendelés helyiségének kialakítása valósul meg. 

 
        Határidő: 2008. március 31.  
        Felelős: polgármester   
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V. Napirend 
A szemészeti ellátásról szóló beszámoló megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szemészeti ellátásról szóló beszámolót 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szemészeti ellátásról szóló beszámolót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A számadatok azt mutatják, hogy kevés beteget lát el.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Javasolja, hogy egy másik, fiatalabb orvos lássa el szemészetet. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a szemészetet fele összegért lássa el a doktornő, vagy az egri 
Markhot Ferenc Rendelőintézet szemészeti osztályvezető főorvosának javaslatára 
másik orvossal történő szerződés kötését.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szemészeti ellátásról szóló 
beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 3 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

165/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a szemészeti ellátásról szóló beszámolót.   

   
           Határidő: 2008. január 15. 
        Felelős: polgármester 
 

VI. Napirend 
I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezet megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló 
szerződés-tervezetet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezetet 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a szerződés tartalmazza a bélapátfalvai asszisztencia 
foglalkoztatását.    
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. sz. fogorvosi körzet 
ellátásáról szóló szerződésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

166/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az I. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés-tervezetet.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2007. december 31.   
        Felelős: polgármester 
 

VII. Napirend 
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) sz. rendelet módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. 
(XII.22.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) sz. rendelet 
módosítását és nem javasolja az adó mértékének növelését.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001. (XII.22.) sz. rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 9 nem és 1 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. 
(XII.22.) sz. rendelet módosítását.   
 
 

VIII. Napirend 
A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) sz. rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. 
(XI.26.) 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 helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) 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 helyi iparűzési adóról szóló 
2/1991. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 24/2007. (XII.11.) sz. rendeletet a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) sz. 
rendelet módosításáról.  
(3. melléklet) 
 
 
IX. Napirend 
A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 
módosítása   
 
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 11 igen szavazattal elfogadta 
a 25/2007. (XII.11.) sz. rendeletet a magánszemély kommunális adójáról szóló 
24/2003. (XII.16.) sz. rendelet módosításáról.  
(4. melléklet) 
 
 
X. Napirend 
A luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet módosítása  
 
 Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) 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 luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a luxusadóról szóló 8/2006. 
(III.28.) sz. rendelet módosításáról.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 26/2007. (XII.11.) sz. rendeletet a luxusadóról szóló 8/2006. (III.28.) sz. rendelet 
módosításáról.  
(5. melléklet) 
 
 
XI. Napirend 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) 
sz. rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjáról szóló 4/1999. (II.15.) 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 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 11 igen szavazattal elfogadta 
a 27/2007. (XII.11.) sz. rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjáról szóló 4/1999. (II.15.) sz. rendelet módosításáról.  
(6. melléklet) 
 
 
XII. Napirend 
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.07.) 
sz. rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.07.) 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 közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
15/2003. (VII.07.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a piaci napok (péntek, szombat, 
vasárnap) legyenek feltüntetve.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.07.) sz. rendelet módosításáról a fenti 
kiegészítéssel együtt.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 28/2007. (XII.11.) sz. rendeletet a közterületek használatáról és a közterületek 
rendjéről szóló 15/2003. (VII.07.) sz. rendelet módosításáról.  
(7. melléklet) 
 
 
XIII. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet módosítását és kéri a 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. 
(II.22.) sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet módosításáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 29/2007. (XII.11.) sz. rendeletet az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet módosításáról.  
(8. melléklet) 
 
 
XIV. Napirend 
Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek 2008. évi bérleti díj 
megállapítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeinek 2008. évi bérleti díj megállapítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek 
2008. évi bérleti díj megállapítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ő nem támogatja a 20 %-os bérleti díj emelését. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat nem lakás 
céljára szolgáló helyiségeinek 2008. évi bérleti díj megállapításáról.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 4 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

167/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díját 2008. évre az alábbiakban állapítja meg: 
- Bélapátfalva, IV. Béla út 37  Boros Maya- Tompos Miklós bérlő 19.440.-Ft/hó 
- Bélapátfalva, IV. Béla út 37  Brinza és Társa Temetkezési Kft bérlő 33.270.-Ft/hó 
- Bélapátfalva, IV. Béla út 36  Bélkő Területfejlesztési KHT bérlő  144.078.-Ft/hó 
- Bélapátfalva, IV. Béla út 3    (pince rész) HARTFER Kft bérlő 26.400.-Ft/hó 
- Bélapátfalva, IV. Béla út 3.   (emelet) Varró Krisztina bérlő 22.962.-Ft/hó 

 
- Iskolai tornaterem használata 

• Szállás esetén 480 Ft/fő éjszaka 
• Külső rendezvény esetén 3.000 Ft/óra 
 

- Intézmény bérleti díja 
• lakodalom esetén 75.000 Ft/alkalom 
• csak étkező használata    18.000 Ft/nap 
• csak konyha használata    30.000 Ft/nap 
• konyha+étkező használata    48.000 Ft/nap 
 

 - Művelődési Ház teremhasználat díja: 
• Vásárok, bemutatók, előadások, bankettek esetén 

 Fűtési szezonon kívül fűtési szezonban 
• Előtér 1.800.-Ft/óra 2.400.-Ft/óra 
• Klubszoba 1.800.-Ft/óra 2.400.-Ft/óra 
• Nagyterem 6.000.-Ft/óra 7.800.-Ft/óra 
• Büfé helyiség 1.200.-Ft/óra 1.800.-Ft/óra 

 
• Komplex rendezvények, gyűlések, konferenciák esetén 

• Előtér, klubszoba 36.000.-Ft/nap                                 42.000.-Ft/nap 
Nagyterem, büfé 
 

• Lakodalmak, bálok esetén 
• Előtér, klubszoba, 60.000.-Ft/nap                                 72.000.-Ft/nap 

Nagyterem, büfé 
 

• Helyi civil- és társadalmi szervezetek részére 
• Klubszoba 2.400.-Ft/nap 3.000.-Ft/nap 
• Nagyterem 4.800.-Ft/nap 6.000.-Ft/nap 

 
 
 Határidő: 2008. január 1. 
    folyamatos 
 Felelős: GAMESZ vezető 
 
XV. Napirend 
Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2008. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletéről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 30/2007. (XII.11.) sz. rendeletet az önkormányzat 2008. évi átmeneti 
gazdálkodásáról.  
(9. melléklet) 
 
 
XVI. Napirend 
A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása      
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a körjegyzőség munkájáról szóló 
beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

168/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót.     

 
        Határidő: 2007. december 10. 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 
XVII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a Körzeti Általános Iskola és Óvoda alapító Okirat módosítását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy mikor valósul meg a bölcsőde létrehozása Bélapátfalván? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Már készül a bölcsőde létrehozásáról szóló tanulmány, amit a képviselő-testület is 
meg fog tárgyalni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda alapító okirat módosításáról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

169/2007. (XII.10.) 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, a 121/2006. (IX.11.) sz. Képviselő-testületi határozatával, illetve 
140/2007. (X. 29.) határozatával módosított Alapító okirata az alábbiak szerint 
módosul: 

 
1. Az 5. pont 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:  

2.) Óvoda 
- óvodás korú gyermekek nevelése, 
- cigány etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, 
- 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 

- fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- szervezett intézményi étkezés, 
- óvodába bejáró gyermekek ellátása, 
- intézményfenntartó társulás óvodájába járó gyermekek ellátása. 

  
Határidő: 2007. december 10. 

        Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az egy fő alkalmazását a Turisztikai 
Információs Irodába, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az egy fő alkalmazását a Turisztikai Információs Irodába és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
Elmondja, hogy közhasznú alkalmazott foglalkoztatására csak 2008. február 1-től 
kerülhet sor.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Turisztikai Információs Irodába 
történő egy fő alkalmazásáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

170/2007. (XII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 1 fő 
közhasznú dolgozó foglalkoztatását a GAMESZ-nál  2008. február 1-től 1 éves 
időtartamra turisztikai információs feladatok ellátására. 
A foglalkoztatással kapcsolatos költségeket a GAMESZ költségvetésében 
biztosítja. 

 
  Határidő: 2008. február 1. 
  Felelős: GAMESZ vezető  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Az Egészségháznál van egy üzemen kívüli villanyoszlop, javasolja annak bekötését.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a pályázatok elkészültek már, amiknek a beadási határideje 2008. 
január eleje? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Még nem készültek el, de a pályázatok beadási határidején belül el fognak készülni.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
  
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 


