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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. február  
18-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. A Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényének 
megtárgyalása              

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása  

3. Beszámoló a 2007. évi belső ellenőrzésről 
4. A polgármester illetményének megállapítása  
5. Az Ügyrendi Bizottság tagjának módosítása  
6. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 

díjának módosítása  
7. Ingatlan csere megtárgyalása 
8. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat 

kiírása 
9. A IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmének 

megtárgyalása  
10. Önkormányzati ingatlan cseréjének megtárgyalása 
11. Városfejlesztési Bizottság megválasztása  
12. Orvosi szerződések módosítása  
13. A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai 

telephelyként történő bejegyzése            
14. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

20/2008.(II.18.) Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi költségvetése 
21/2008.(II.18.) 2007. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása  
22/2008.(II.18.) Polgármester illetményének elfogadása  
23/2008.(II.18.) Ügyrendi Bizottság tagjainak módosítása 
24/2008.(II.18.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásról szóló pályázati kiírás 

elfogadása  
25/2008.(II.18.) Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

megvásárlására irányul kérelem elutasítása  
26/2008.(II.18.) Önkormányzati ingatlan cseréjének elfogadása  
27/2008.(II.18.) Városfejlesztési munkacsoport megválasztása  
28/2008.(II.18.) STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel kötött  szerződés 

módosítása 
29/2008.(II.18.) Dr. Losonczy és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött  szerződés 

módosítása 
30/2008.(II.18.) Dr. Varga György és Társa Gyermek Háziorvosi Bt.-vel kötött  szerződés 

módosítása 
31/2008.(II.18.) A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai telephelyként 

történő bejegyzése 
32/2008.(II.18.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése 
33/2008.(II.18.) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

2/2008.(II.19.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
2/1995. (I.30.) rendelet módosítása 

3/2008. (II.19.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 
 
 
Bélapátfalva, 2008. február 18. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. február  
18-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Firkó János testületi tag 
       
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
        Mikó Márta Általános Iskola gazdasági vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek: Mikó Béla könyvvizsgáló 
 
 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 
Bél-kő hegy 0140/2, 0179/3 hrsz-ú területeit védetté nyilvánította a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium. Elmondja, hogy ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott, ahol 
részletesen tájékoztatta az újságírókat, rádiósokat és tévéseket a történtekről. 
 
Barta Péter képviselő:  
A helyi lakosság összefogásával, tüntetés megszervezését javasolja a minisztérium 
előtt, hangot adva ezzel a KvVM döntése ellen, ami Bélapátfalva fejlődésének 
lehetőségét végleg megpecsételte. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a turizmus további fejlődése céljából harcolni kell a Bélkő 
látogatottság miatt. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
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Napirend 
 
 
 

1. A Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényének 
megtárgyalása              

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása  

3. Beszámoló a 2007. évi belső ellenőrzésről 
4. A polgármester illetményének megállapítása  
5. Az Ügyrendi Bizottság tagjának módosítása  
6. Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 

díjának módosítása  
7. Ingatlan csere megtárgyalása 
8. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat 

kiírása 
9. A IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmének 

megtárgyalása  
10. Önkormányzati ingatlan cseréjének megtárgyalása 
11. Városfejlesztési Bizottság megválasztása  
12. Orvosi szerződések módosítása  
13. A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai 

telephelyként történő bejegyzése            
14. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
A Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényének megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a Sport Közhasznú Egyesület 2008. 
évi támogatási igényét és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényét, 
melyben 1,5 millió Ft-tal több támogatást kér az önkormányzattól. A Sport Közhasznú 
Egyesület 2008. évi költségvetését áttanulmányozva a bizottság 800 ezer Ft összegű 
kiadás csökkentést javasol. 
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényét, 
melyben 1,5 millió Ft-tal több támogatást kér az önkormányzattól. A Szociális és 
Oktatási Bizottság javaslatához hasonlóan ő is a 800 ezer Ft összegű kiadás 
csökkentést javasol. 
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi támogatási igényét és a 
költségvetési sorok között 1 millió Ft összegű kiadás csökkentést javasol, valamint 1 
fő közhasznú dolgozó alkalmazására van lehetőség. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a GAMESZ dologi kiadásokban szereplő fűnyírók pótlása 400 ezer Ft 
összegből valósuljon meg. A Jövő Nemzedéke Alapítvány támogatásként 200 ezer 
Ft-ot nyújt a Sport Közhasznú Egyesület részére. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Sport Közhasznú Egyesület 
2008. évi támogatásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

20/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy 2008. évre Bélapátfalva Sport Közhasznú Egyesület részére 
további 300 ezer Ft működési támogatást biztosít, melynek forrása a GAMESZ 
Parkgondozási szakfeladata. 
A támogatás beépül Bélapátfalva Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletébe.  

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester  
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak: 
 
1. javaslat 
A Polgárőrség 200 ezer Ft-os támogatása a kondi klub bérleti díjából származó 
bevétel fedezeteként.  
 
2. javaslat 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása + 1000 Ft összegben melynek a fedezete a 
GAMESZ költségeinek csökkentése1 millió Ft összegben.  
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3. javaslat 
Képviselői tiszteletdíj 2006 évi szintre történő visszaállítása, melynek költsége 1,8 
millió Ft, amire a bizottság nem tudott fedezetet megjelölni.  
 
4. javaslat  
A Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi költségvetésének elfogadása a fenti 
módosítások szerint.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak: 
 
1. javaslat 
A Polgárőrség 200 ezer Ft-os támogatása a kondi klub bérleti díjából származó 
bevétel fedezeteként.  
 
2. javaslat 
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása + 1000 Ft összegben melynek a fedezete a 
GAMESZ költségeinek csökkentése1 millió Ft összegben.  
 
3. javaslat 
Képviselői tiszteletdíj 2006 évi szintre történő visszaállítása, melynek költsége 1,8 
millió Ft, amire a bizottság nem tudott fedezetet megjelölni.  
 
4. javaslat  
A Sport Közhasznú Egyesület 2008. évi költségvetésének elfogadása a fenti 
módosítások szerint.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak: 
 
1. javaslat 
A Polgárőrség 200 ezer Ft-os támogatása a kondi klub bérleti díjából származó 
bevétel fedezeteként.  
 
2. javaslat  
Az Apátság és a tó környékén parkolási díj beszedése. Sorompó építése a GAMESZ 
lakásgazdálkodási kiadásainak 1 millió Ft-tal történő csökkentéséből, közkutak 
megszüntetése, amiből 400 ezer Ft megtakarítás eszközölhető.  
 
3. javaslat 
Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatások kiadásában 1 fő ügyintéző bérének 
megtakarítása, amiből 1,3 millió Ft összegben a fűtéskorszerűsítés megvalósítása. 
 
4. javaslat 
A Sportpályánál lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, a Vörösmarty 
utcával párhuzamos utca kialakítása, telkek értékesítése. 
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A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása + 1000 Ft összegben történő emelését és 
képviselői tiszteletdíj 2006 évi szintre történő visszaállítását fedezet megjelölés 
hiányában nem javasolja.   
 
Barta Péter képviselő:  
Nem javasolja az Apátság és a tó környékén a sorompó elhelyezését, hiszen 
csökken a fenn említett nevezetességek látogatottsága. A sorompó kialakításának 
összegét a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelésére javasolja 
felhasználni. Ő úgy gondolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvár feladatainak 
ellátására az igazgatón kívül szükség van a 2 fő ügyintéző alkalmazására. A fűtés 
korszerűsítését pályázat útján javasolja megvalósítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy az ő fő szempontja a költségvetés tervezésénél a takarékoskodás, a 
racionalizálás és a bevételek növelése. A 2008. évi költségvetésnek 4,8 %-a 
tartalmaz fejlesztési pénzeszközöket. Kérdezi, hogy más települések, hogyan tudnak 
nagyobb beruházásokat végrehajtani? 
Javasolja a tónál az állandó jellegű áramellátást, kulturális napok megszervezését 
Szilvásvárad és Nagyvisnyó településekkel együtt, a térfigyelő rendszer kiépítését, 
tóhoz vezető út közvilágításának kiépítését, valamint a tó környékén lévő telkek közti  
utak járhatóvá tételét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Turisztikai attrakciók fejlesztése” 
című  pályázat ma benyújtásra került, amelyben az Apátság rekonstrukciója nagyobb 
szerepet kapott mint a parkoló kialakítása.  
A kondi klub kiadását és bevételét a GAMESZ csak 2008. márciusáig tervezte, ezért 
nem biztos, hogy a Polgárőrség támogatásának van fedezete.      
Az Apátságnál és a tónál tervezett parkolási díj bevezetése csak az ide látogatókat 
érinti, a helyi lakosságnak nem kellene fizetnie. Javasolja, hogy a díj beszedése már 
2008. tavaszán elkezdődjön sorompó kialakítása nélkül közhasznú dolgozó 
alkalmazásával, aki egyben a forgalom számlálást is elvégezné. A parkolási díj 
bevételből javasolja a Polgárőrség 200 ezer Ft összegű támogatását. 
Javasolja a képviselői tiszteletdíj 2006. évi szintre történő visszaállítását, de először 
csak 5.000 Ft/fő/hó összeggel, majd a fennmaradó összeg kigazdálkodása is 
megtörténhet.  
A Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítését javasolja az 1 fő ügyintézői 
munkakör csökkentésével. 
A térfigyelő rendszer kiépítése a „Funkcióbővítő településrehabilitáció” című pályázat 
részét képezi. 
Kulturális napokra 500 ezer Ft támogatás nyújtása.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Kéri a képviselői tiszteletdíj 2006. évi szintre történő visszaállítását teljes összegben. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Tudomása szerint a 2007. évi költségvetés kapcsán elfogadott képviselői tiszteletdíj 
csökkentése egy évre szólt.  
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Vizy Pál képviselő: 
Kéri, hogy a tóhoz vezető út közvilágítás kiépítésének költsége kerüljön be a 2008. 
évi költségvetési rendeletbe tartalék keret terhére. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, hogy a tóhoz vezető út közvilágításának kiépítése csak telek 
értékesítésből valósulhat meg.      
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Úgy gondolja, hogy részletes előterjesztést kapott a képviselő-testület az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről, ami jogszabálynak 
megfelelő és elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetésének alábbi módosító javaslatairól: 
 
1. javaslat 
 A Polgárőrség 200 ezer Ft összegű támogatása a beszedett parkolási díjból 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
2. javaslat 

A GAMESZ lakásgazdálkodás előirányzatának csökkentése és a közkutak 
megszüntetése 1.400 ezer Ft összegben történő megtakarításból 1 millió Ft 
sorompó építésére lenne felhasználva.        

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 9 nem szavazattal a 
feni módosítást nem fogadta el. 
 
3. javaslat 

A GAMESZ lakásgazdálkodás előirányzatának csökkentése és a közkutak 
megszüntetése 1.400 ezer Ft összegben történő megtakarításból 900 ezer Ft 
felhasználása a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 2006. évi 
szintre történő visszaállítása fele összegben (+5.000 Ft/fő/hó, +1.000 Ft/fő/hó) 
2008. január 1-jétől. 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal a fenti módosítást elfogadta.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta a 2/2008. (II.19.) rendeletet az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) sz. 
rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
4. javaslat 
 Kulturális programokra 500 ezer Ft összegű támogatás  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetéséről szóló rendeletről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 3/2008. (II.19.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Beszámoló a 2007. évi belső ellenőrzésről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2007. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

21/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót. 
 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

IV. Napirend 
A polgármester illetményének megállapítása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a polgármester illetményéről szóló 
határozati javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a polgármester illetményéről szóló határozati javaslatot és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy e szerint szavazzanak  
A polgármester személyes érintettségét bejelentette és saját elhatározásából nem 
vesz részt a határozathozatalban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

22/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2) bekezdése és 13. §. (1) bekezdése alapján 
Ferencz Péter polgármester illetményét 2008. január 1-jétől 483.125,- Ft-ban, 
idegennyelv-tudási pótlékot 23.200,- Ft-ban, havi illetményét összesen 
506.300,- Ft összegben állapítja meg. 

 

       Határidő: 2008. február 18. 
       Felelős: címzetes főjegyző 

 

V. Napirend 
Az Ügyrendi Bizottság tagjának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Ügyrendi Bizottság tagjainak módosításáról 
szóló határozati javaslatot.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

23/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 Elnöke: Balogh Sándor    képviselő 
 Tagjai:  Barta Péter        képviselő 
              Schillinger Györgyné       képviselő 
 
 A 141/2006. (X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 

VI. Napirend 
Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 
díjának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti díjának 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 nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. 
évi bérleti díjának módosítását és nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ismerteti a korábbiakban leírt és minden képviselő-testület tagjainak kiküldött 
módosító indítványát. Úgy gondolja, hogy egy kedvezményes bérleti díj 
megállapítása ösztönözné a vállalkozót, hogy Bélapátfalva lakosai egészségi 
állapotának, valamint mentális egészségének megőrzésében segítséget nyújtson, 
azt támogassa, és elősegítse azt, hogy ezeket a programokat minél többen vegyék 
igénybe, valamit, hogy a szolgáltatás elérhetősége hosszútávon biztosítva legyen.   
 
Balogh Sándor képviselő:  
A képviselő-testületnek meg kell állapítani egy bérleti díjat és a vállalkozó döntse el, 
hogy kibérli-e a helyiséget, megéri-e neki vagy sem. Úgy gondolja, hogy nem kellene 
a vállalkozások között különbséget tenni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ő nem javasolja a határozat módosítását, de ő felajánlja az egy havi illetményét 
vállalkozások támogatására.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja a kondi klub bérbeadásának pályáztatását, hiszen az önkormányzat fő 
célja a bevételi források növelése. Barta Péter képviselő javaslatát a 2008. év végi 
határozat módosításánál javasolja figyelembe venni és a Turisztikai, Kulturális és 
Sport Bizottság tagjai tegyenek javaslatot ezen bevételek növelésére.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Javasolja, hogy az induló Bélapátfalvai vállalkozások kapjanak bérleti díj 
kedvezményt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti díjának módosításáról a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslata alapján.  
 
1. javaslat (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság):  

Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 
díjának módosítása a 167/2007. (XII.10.) sz. elfogadott Képviselő-testületi 
határozat alapján. 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 4 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal a fenti módosítást nem fogadta el. 
 
2. javaslat (képviselői indítvány): 

 Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 
díjának módosítása a 167/2007. (XII.10.) sz. elfogadott Képviselő-testületi 
határozat alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a Bélapátfalván  induló 
vállalkozások kedvezményben részesüljenek.(50 Ft/m2/hó) 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 nem és 1 
tartózkodás szavazattal a fenti módosítást nem fogadta el. 
 
 3. javaslat (polgármesteri indítvány): 

Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2008. évi bérleti 
díjának módosítása a 167/2007. (XII.10.) sz. elfogadott Képviselő-testületi 
határozat alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottság támogassa a vállalkozási tevékenységeket.  

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 3 
tartózkodás szavazattal a fenti módosítást nem fogadta el. 
 
 
VII. 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. 
 
 
VIII. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állásról szóló pályázati kiírást és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásról 
szóló pályázati kiírást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a 
kiegészítéssel, hogy próbaidő kiszabása a törvényi előírásoknak megfelelően 
történjen meg. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület fog dönteni, amikor szintén meg lehet 
határozni a próbaidő időtartamát.  
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Vizy Pál képviselő:  
A pályázati kiírásba alacsonyabb vezetői pótlék meghatározását javasolja. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A vezetői pótlék a törvénynek megfelelő minimum összeg szerint van meghatározza. 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja a helyi újságban, kábeltévében illetve a honlapon történő megjelentetést.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állásról szóló pályázati kiírásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

24/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az előterjesztésben szereplő Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói állásáról szóló pályázati kiírást. 
(3. melléklet) 

 
        Határidő: 2008. február 29. 
        Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
A IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmének 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a IV. Béla u. 37. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlási 
kérelmét és nem javasolja az ingatlan értékesítését. 
 
Boros Mária bérlő:  
Elmondja, hogy nem tudja fizetni a 2008. évi emelt összegű bérleti díjat az 
önkormányzatnak ezért kéri megvásárlásra, hogy felújíthassa. Az épületen 12 éve 
nem történt állagjavítás és nagyon rossz állapotban van. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat addig nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő ingatlant, amíg 
a kötelezően létrehozandó városfejlesztési bizottság meg nem alakul és végső 
döntést nem hoz a szóban forgó ingatlan hasznosítására.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
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Boros Mária személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

25/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Boros 
Mária és Tompos Miklós bérlők kérelmét Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására.  
Az önkormányzat képviselő-testülete nem kívánja a kérelmezett lakását 
eladni, mivel a Város-központ fejlesztését tervezi az ÉMOP/2007/3.1.2. 
„Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat keretében, melyhez egy 
szakértőkből álló városfejlesztési bizottságot hoz létre, hogy javaslatokat 
tegyen a képviselő-testületnek a városfejlesztésre. 

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester  
 
X. Napirend 
Önkormányzati ingatlan cseréjének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati ingatlan cseréjét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati ingatlan cseréjét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati ingatlan 
cseréjéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

26/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Bartók Béla u. 30; 482 hrsz-ú, 
1.841 m2 területű, lakóház-udvar megnevezésű belterületi ingatlant elcseréli 
Nótár Béláné, Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 8. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 
Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 8; 380 hrsz-ú, 1.188 m2 területű lakóház-udvar 
megnevezésű belterületi ingatlannal.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2008. február 29. 
        Felelős: polgármester 
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XI. Napirend 
Városfejlesztési Bizottság megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 10 
fő és az ülés határozatképes.  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Városfejlesztési munkacsoport tagjait. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

27/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város-központ 
fejlesztését tervezi az ÉMOP/2007/3.1.2. „Funkcióbővítő 
településrehabilitáció” pályázattal.  
A pályázat előkészítésére, javaslatok-tételére szakmai városfejlesztési 
munkacsoportot hoz létre, és az alábbi személyeket kérik fel: 

 
  Bársony Béla gépészmérnök 
  Csuhány Béla építészmérnök 
  Dorkóné Barta Edit tanárnő, Gyermekközösség vezetője 
  Fajcsák Dénes építőmérnök 
  Hüséné Szabó Gabriella építésügyi előadó, építőmérnök 
  Tóth Péter helyi vállalkozó 
  Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke 
  Dr. Tóth Rudolf Magyar Közút KHT. Heves Megyei Igazgatóság  
 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester   
XII. Napirend 
Orvosi szerződések módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az orvosi szerződések módosítását és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az orvosi szerződések módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a STUMPF-MED Egészségügyi 
és Szolgáltató Bt.-vel kötött  szerződés módosításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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28/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a STUMPF-MED 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. közötti „Háziorvosi tevékenység vállalkozási 
formában történő ellátására” szerződés módosítását. 

 
A szerződés 7. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
  „ Ennek megfelelően a vállalkozó háziorvos:  

vállalja a háziorvosi tevékenység közüzemi díjainak kiadásait, így 
az áramdíj, gázdíj, víz- és szennyvízcsatorna díj 1/8-ának, illetve 
a telefondíj megfizetését”  

 
A szerződés módosítás 2008. január 1-jén lép hatályba.  

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester 

    

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dr. Losonczy és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött  szerződés módosításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
         

29/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Dr. Losonczy és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. közötti „Háziorvosi tevékenység vállalkozási 
formában történő ellátására” szerződés módosítását. 

 
A szerződés 7. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
  „ Ennek megfelelően a vállalkozó háziorvos:  

vállalja a háziorvosi tevékenység közüzemi díjainak kiadásait, így 
az áramdíj, gázdíj, víz- és szennyvízcsatorna díj 1/8-ának, illetve 
a telefondíj megfizetését”  

 
A szerződés módosítás 2008. január 1-jén lép hatályba.  

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester 

       

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Dr. Varga György és Társa 

Gyermek Háziorvosi Bt.-vel kötött  szerződés módosításáról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

30/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzat és a Dr. Varga György és Társa 
Gyermek Háziorvosi Bt. közötti „Házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási 
formában történő ellátására” szerződés módosítását. 

 
A szerződés 7. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
  „ Ennek megfelelően a vállalkozó házi gyermekorvos:  

vállalja a házi gyermekorvosi tevékenység közüzemi díjainak 
kiadásait, így az áramdíj, gázdíj, víz- és szennyvízcsatorna díj 
1/8-ának, illetve a telefondíj megfizetését ”  

 
A szerződés módosítás 2008. január 1-jén lép hatályba.  

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester 

  

XIII. Napirend 
A STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai telephelyként 
történő bejegyzése         
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a STUMPF-MED Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt. bélapátfalvai telephelyként történő bejegyzését és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai 
telephelyként történő bejegyzését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a A STUMPF-MED Egészségügyi 
és Szolgáltató Bt. bélapátfalvai telephelyként történő bejegyzéséről.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

31/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. 
Stumpf György háziorvos vállalkozása, a STUMPF-MED Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt. részére a bélapátfalvai Egészségház (3346 Bélapátfalva, IV. 
Béla u. 3.) telephelyként bejegyzésre kerüljön.  

 
        Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester 
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XIV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
kiegészítéséről szóló határozati javaslatot.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

32/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2006. (IX.11.) sz. 
Képviselő-testületi határozatában megválasztott Szavazatszámláló Bizottság 
tagjait az alábbiak szerint kiegészíti:  

 
„1. sz. Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága 

  Póttagok: ” Barta Miklósné, Bélapátfalva, IV. Béla u. 4. 
                  Kovács Gáborné, Bélapátfalva, Bartók B. u. 6. 
 

„2. sz. Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága  
  Póttagok: ” Prájné Holló Mária, Bélapátfalva, Táncsics M. u. 22. 
 

„3. sz. Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága  
  Póttagok: ” Pelyhe Gáborné, Bélapátfalva, Vasút u. 9. 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző  
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázathoz szükség 
van Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésre. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

33/2008. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértő által 
készített, az előterjesztés mellékletét képező Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzést elfogadja.  

            

         Határidő: 2008. február 18. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
   
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 

   
 
 
 


