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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi 

Önkormányzat és Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2008. február 11-én 14.00 órakor közösen megtartott üléséről. 

 
N a p i r e n d 

 
1. A Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének megtárgyalása, Társulási 

Megállapodás módosítása   
2. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetésének 

megtárgyalása     
3. A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi 

költségvetésének megtárgyalása    
4. A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
5. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérleti díjának 

módosítása  
6. Ingatlan csere megtárgyalása 
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása  
8. Ügyvédi Megbízási Szerződés megtárgyalása  
9. A Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatának megtárgyalása  
10. Bélapátfalva Város Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása   
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

10/2008.(II.11.) A körjegyzőség 2008. évi költségvetése, Bükkszentmárton Községi 
Önkormányzatával kötött társulási megállapodás módosítása  

11/2008.(II.11.) A körjegyzőség 2008. évi költségvetése, Mónosbél Községi Önkormányzatával 
kötött társulási megállapodás módosítása  

12/2008.(II.11.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetése  
13/2008.(II.11.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetése  
14/2008.(II.11.) Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi költségvetése 
15/2008.(II.11.) Ügyvédi Megbízási Szerződés 
16/2008.(II.11.) Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatának elfogadása  
17/2008.(II.11.) Bélapátfalva Város Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 
18/2008.(II.11.) Tiltakozás Bélapátfalva 0179/3 és 0140/2 hrsz-ú külterületi ingatlanok (volt 

mészkőbánya művelt bányaudvara) védetté nyilvánítása ellen 
19/2008.(II.11.) „Turisztikai attrakciók fejlesztése” című pályázaton való részvétel 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2008.(II.12.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása 

 
  Bélapátfalva, 2008. február 11. 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 Címzetes főjegyző                          Polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatok  Képviselő – 

testületének 2008. február 11-én 14.00 órakor megtartott együttes üléséről.  
 

Jelen vannak:   Bélapátfalva Város Önkormányzata  
       Ferencz Péter polgármester 
   Kary József alpolgármester 

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

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok. 
 
Nem jelent meg:  Barta Péter testületi tag 
 
Jelen vannak:  Bükkszentmárton Község Önkormányzata  
   Dudás Emil polgármester  
   Almádi József alpolgármester 

Bárdos Józsefné, Burai Artúr, Hadobás Béla testületi tagok  
 
Nem jelent meg:  Rugó Albin testületi tag 
 
Jelen vannak:  Mónosbél Község Önkormányzata  
   Varga Sándorné polgármester 
   Jaksa Mihályné alpolgármester 

Antal József, Berecz István, Kovács Józsefné, Murányi Sándor 
testületi tagok 

 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                     Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Az együttes ülést Bélapátfalva Város Polgármestere hívta össze és vezeti. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent önkormányzatok polgármestereit és képviselőit. Megállapítja, 
hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testületéből 11 fő képviselő jelen 
van és a testület határozatképes.  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat képviselő-testületéből 5 fő képviselő jelen 
van és a testület határozatképes.  
Mónosbél Községi Önkormányzat képviselő-testületéből 6 fő képviselő jelen van és a 
testület határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot úgy hogy az 1-4 
napirendi pontokat Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közösen tárgyalja. Az 5. napirendi ponttól csak Bélapátfalva 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vesz részt az ülésen.    
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Napirend 
 
 

1. A Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének megtárgyalása, Társulási 
Megállapodás módosítása   

2. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása     

3. A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi 
költségvetésének megtárgyalása    

4. A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása 

5. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérleti díjának 
módosítása  

6. Ingatlan csere megtárgyalása 
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása  
8. Ügyvédi Megbízási Szerződés megtárgyalása  
9. A Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatának megtárgyalása  
10. Bélapátfalva Város Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása   
11. Egyéb ügyek, indítványok 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta.  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi 
pontokat 5 igen szavazattal elfogadta. 
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
A Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének megtárgyalása, Társulási 
Megállapodás módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottsági ülésen részt vett Bükkszentmárton és Mónosbél Községek 
polgármesterei, alpolgármesterei. Tárgyalták a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetését az anyaggal kapcsolatos észrevétel nem hangzott el és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületek tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy szavazzanak a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetéséről és a társulási megállapodás módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
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Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

10/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

1. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Bükkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (3) bek., illetve a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
tv. 7. §-a alapján 1999. január 1. napjától a körjegyzőség létrehozására 
megkötött Társulási  Megállapodás 2008. január 1-jétől az alábbiak szerint 
módosul: 

 
A Társulási Megállapodás 6. pont második mondatában a hozzájárulás 
összege „2008. évben 13.308,- Ft/lakos/év” - re módosul. 

 
Bélapátfalva Város és Bükkszentmárton Község Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetését, mely beépül az önkormányzatok 2008. évi költségvetési 
rendeleteibe.   

 
Határidő: 2008. február 15. 

                 Felelős: címzetes főjegyző 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy szavazzanak a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetéséről és a társulási megállapodás módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

11/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

2. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mónosbél 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 38. §. (3) bek., illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján 1999. január 1. 
napjától a körjegyzőség létrehozására megkötött Társulási  Megállapodás 
2008. január 1-jétől az alábbiak szerint módosul: 

 
A Társulási Megállapodás 6. pont második mondatában a hozzájárulás 
összege „2008. évben 13.308,- Ft/lakos/év”-re módosul. 
 
Bélapátfalva Város és Mónosbél Község Önkormányzatainak Képviselő-
testületei megtárgyalták és elfogadták a Körjegyzőség 2008. évi 
költségvetését, mely beépül az önkormányzatok 2008. évi költségvetési 
rendeleteibe.   

 
      Határidő: 2008. február 15. 

        Felelős: címzetes főjegyző 
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II. Napirend 
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetését és 
kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassa a képviselő-testületek tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi 
költségvetését és javasolja a közalkalmazottak részére a plusz 3000 Ft összegű 
étkezési hozzájárulást. A bizottság elfogadásra javasolja a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetését a képviselő-testületek tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi 
költségvetését és nem javasolja a plusz 3000 Ft összegű étkezési hozzájárulást a 
közalkalmazottak részére, mert nincs fedezet megjelölve. A bizottság elfogadásra 
javasolja a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetését a 
képviselő-testületek tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy szavazzanak a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
  

12/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton és Mónosbél Község 
Önkormányzatainak Képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták a 
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. évi költségvetését, mely 
beépül az önkormányzatok 2008. évi költségvetési rendeleteikbe. 
   
        Határidő: 2008. február 15. 
        Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
A Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetését 
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testületek tagjait. 
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi 
költségvetését. Az iskola költségvetéséből hiányzik 500 ezer Ft összegű 
helyettesítési díj, valamint az óvodában dolgozók kérik a meleg étel hozzájárulást 
úgy, hogy a napi ebédért 200 Ft/fő/nap térítési díjat fizetnek, valamint köpeny és 
váltócipő vásárlását. A bizottság elfogadásra javasolja a Bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetését a képviselő-testületek tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi 
költségvetését. Elmondja, hogy a helyettesítési díj összegére nincs fedezet 
megjelölve, így nem javasolja a fenti módosítást. Az óvodai alkalmazottak meleg étel 
hozzájárulását viszont elfogadásra javasolja. A bizottság elfogadásra javasolja a 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetését a képviselő-
testületek tagjainak. 
 
Firkó János képviselő: 
Javasolja, hogy a GAMESZ költségvetéséből lehetne 500 ezer Ft összeget 
lecsökkenteni, ami fedezné a helyettesítési díjat. 
 
Kary József alpolgármester:  
Ő úgy gondolja, hogy az iskola költségvetéséből kigazdálkodható az 500 ezer Ft 
összegű helyettesítési díj és így csak jogcímet kell teremteni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az iskola költségvetésében a pénzeszközök átcsoportosításával, és ha szükséges 
pótelőirányzat benyújtásával lehetséges a 2008. évi költségvetés módosítása.  
Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

13/2008. (II.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton és Mónosbél Község 
Önkormányzatainak Képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták a 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetését, mely 
beépül az önkormányzatok 2008. évi költségvetési rendeleteikbe.    
Bélapátfalva Körzeti Általános Iskola és Óvoda óvodájában az alkalmazottak 
2008. március 1-től a napi ebédért 200,- Ft/fő/nap térítési díjat fizetnek.  
 
 
        Határidő: 2008. február 15. 
        Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet 2008. évi költségvetését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületek tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi 
költségvetését. Elmondja, hogy a konyhai dolgozók az étkezésért 272 Ft/fő/nap). A 
bizottság elfogásra javasolja a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi 
költségvetését a képviselő-testületek tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy szavazzanak a Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet 2008. évi költségvetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

14/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton és Mónosbél Község 
Önkormányzatainak Képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták a 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi költségvetését. A közösen 
ellátott feladatokra 
  Bélapátfalva       6.725 ezer Ft 
  Bükkszentmárton        712 ezer Ft 
  Mónosbél         786 ezer Ft  
önkormányzati hozzájárulást elfogadnak, mely beépül az önkormányzatok 
2008. évi költségvetési rendeleteikbe.  
A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet konyhai alkalmazottai 2008. 
március 1-jétől a napi ebédért 272,- Ft/fő/nap térítési díjat fizetnek.  
 

 

        Határidő: 2008. február 15. 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt a társult községeknek, mivel Bükkszentmárton Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az ülés további részében nem vesz részt. 
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V. Napirend 
Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérleti díjának 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat nem lakás céljára 
szolgáló helyiségei bérleti díjának módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdásági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérleti 
díjának módosítását, ami lekerült a napirendről, hiszen szükséges egy kimutatás 
készítése a kondi klubról.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló 
helyiségei bérleti díjának módosítást vegye le a napirendről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az 
önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérleti díjának módosítását 
levette a napirendről. 
 
 
VI. Napirend 
Ingatlan csere megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlan cseréről szóló határozati 
javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ingatlan cseréről szóló határozati javaslatot, ami lekerült a 
napirendről  hiszen további egyeztetés szükséges.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az ingatlan cseréről szóló határozati javaslatot 
vegye le a napirendről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az 
ingatlan cseréről szóló határozati javaslatot levette a napirendről. 
 
 
VII. Napirend 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2003. (VI.16.) rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosítását 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 vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
az 1/2008. (II.12.) rendeletet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2003. (VI.16.) rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
 
VIII. Napirend 
Ügyvédi Megbízási Szerződés megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Ügyvédi Megbízási Szerződést és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Ügyvédi Megbízási Szerződést és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyvédi Megbízási 
Szerződésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

15/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett Sinkó 
& Bódis Ügyvédi Irodával ( 3300 Eger, Csiky Sándor u. 11.1/1.) kötendő 
ügyvédi megbízási szerződést megtárgyalta és elfogadta.  

  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
         Határidő: 2008. február 29. 
         Felelős: polgármester  
 
IX. Napirend 
A Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési 
Szabályzatát 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 a Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatát és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a módosítással, hogy a 7. 
oldalon szereplő 2.3.9 bekezdés az alábbiak szerint egészüljön ki: 
„Munkahelyteremtő és munkahely megtartó támogatások odaítélése csak valós 
létszámnövekedés és valós létszámmegtartás esetén lehetséges.”  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. Támogatási és 
Befektetési Szabályzatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

16/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési Szabályzatát a fenti 
módosítással együtt.  

 
         Határidő: 2008. február 11.  
         Felelős: polgármester  
 
X. Naprend 
Bélapátfalva Város Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Város Művelődési Ház és 
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

17/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2004. (IV.26.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító Okiratában szereplő TEÁOR számok törlésre kerülnek azok változása 
miatt.  

 
         Határidő: 2008. február 11. 
         Felelős: címzetes főjegyző  
XI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2007. december 31-én megjelent egy 
sajtóközlemény mely szerint a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága egyetért azzal, 
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hogy a 0179/3 hrsz-ú területet kettéosztja, viszont a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium a területet védetté kívánja nyilvánítani.  
Bélapátfalva és térsége ipari nyersanyag készletek kitermelésének lehetősége 
érdekében kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 
alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

18/2008. (II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete újfent megtárgyalta, és 
megerősíti azon határozatát, miszerint a Bélapátfalva 0179/3 és 0140/2 hrsz-ú 
külterületi ingatlanok (volt mészkőbánya művelt bányaudvara) ne kerüljenek 
védetté nyilvánítás alá, az említett területeken biztosítva legyen az ipari 
nyersanyag készletek kitermelésének lehetősége. Megteremtve ezzel, a 
térségben a mészkőbányászathoz kapcsolódó mindennemű ipar 
megtelepedésének feltételét. 
Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a cél elérésének érdekében 
írásban forduljon az illetékes minisztériumokhoz, szakhatóságokhoz, állami 
szervezetekhez, valamint a BÉCEM RT. volt tulajdonosai és a Magyar Állam 
között 2003. február 28-án köttetett ajándékozási szerződéssel kapcsolatban a 
Gazdasági Versenyhivatalnál a lehetőségek szerint beadvánnyal éljen. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Turisztikai attrakciók fejlesztése” című 

pályázaton való részvételt.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázaton való részvételről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

19/2008. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat meg kívánja valósítani az Apátsági 
templom restaurálása, valamint a sétány kialakítása tárgyú projektet.  

2. A képviselő-testület határoz arról, hogy a projektet legfeljebb 90.000.000 
forintból kell megvalósítani úgy, hogy annak forrásai a következők lesznek:  

- ÉMOP 2.1.1. pályázati keretében történő támogatás 81.000.000 forint  
- Az önkormányzat által biztosított önerő 9.000.000 forint 

 
3. A képviselő-testület határoz arról, hogy a pályázat útján megvalósuló sétány, 

és Apátsági templom restaurálás (utóbbit az önkormányzat tartja fent, előbbit 
a Római Katolikus Egyház) révén,  a rendeltetésében és 
tulajdonviszonyokban változás nem történhet a projekt befejezését követő 5 
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éven belül, és azok használatából bármely más szervezetnek jogtalan előnye 
nem származhat. 

 
4. A képviselő-testület határoz arról, hogy az ÉMOP 2.1.1. pályázat beadásához 

szükséges fedezeti garanciák megadásához hozzájárul, mely garanciák a 
következők:  

- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Magyarországon 
vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésének jogára felhatalmazza a pályázat közreműködő 
szervezetét, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az 
elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
6. § (2) bekezdésében megjelöltek kivételével.  
- Az Önkormányzat jelen határozatban dönt arról, hogy ha a projekt 
részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást 
szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. 
Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak 
összegére inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat költségvetési 
számlájára.  

Határidő: 2008. február 18. 
Felelős: polgármester  

 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy Bélapátfalva Város honlapjának kezelése kinek a feladata? Javasolja 
az oldal folyamatos frissítését.   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Elmondja, hogy az internetes oldalt üzemeltető céggel tartja a kapcsolatot és a 
folyamatos frissítését a Művelődési Ház egyik alkalmazottja végzi. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A régi Polgármesteri Hivatal udvarán történő parkolás megszüntetését javasolja. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a piactéri konténerbe a környező 
településekről hordják a szemetet.  
A helyi közkutak megszüntetését javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A rendőröknek javasolni fogja a piactéri garázssoron történő parkolási lehetőség 
biztosítását. 
Az ÁNTSZ azoknak a közkutaknak a megszüntetését nem engedélyezi ahol nincs a 
közmű bekötve.  
 
Firkó János képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkészült a Bélapátfalvai Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda szórólapja, ami a környező településekre is eljutott. 
Elmondja, hogy nyílt nap sorozat kezdődik 2008. február 12-én és szeretettel várják a 
leendő óvodásokat, iskolásokat és szüleiket.     
 
Bikki Oszkár képviselő: 
A hulladékszállító cég alkalmazottai kíméletlenül bánnak a szemetes kukákkal és 
kéri, hogy az önkormányzat jelezze ezt az ÉHG ZRt-nek.  
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Elmondja, hogy az Egészségház udvarán parkolási problémák vannak. Parkoló hely 
tábla kihelyezését illetve felfestését javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 Címzetes főjegyző                          Polgármester 


