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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

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

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló megtárgyalása                 

2. „Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat elkészítése  
3. Tájékoztató az ÉMOP keretében történő pályázati lehetőségekről   
4. Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítése   
5. Mikrohullámú internet szolgáltatás beindításának lehetősége  
6. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet 

módosításának megtárgyalása  
7. Támogatás kérés emlékhely kialakítására  
8. GAMESZ Alapító Okirat módosításának megtárgyalása   
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

44/2008.(IV.28.) Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat előkészítése  
45/2008.(IV.28.) ÉMOP-2008-4.2.1. B.C.- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások fejlesztése című pályázatokon való részvétel 
46/2008.(IV.28.) Támogatás nyújtása emlékhely kialakítására 
47/2008.(IV.28.) GAMESZ Alapító Okirat módosítása 
48/2008.(IV.28.) Bükki Nyári Napok rendezvény-sorozat támogatása 
49/2008.(IV.28.) Pályázat benyújtása a Petőfi utca burkolat felújítására 
50/2008.(IV.28.) Pályázat benyújtása volt orvosi-fogorvosi rendelő emeletének átalakítására, 

felújítására 
51/2008.(IV.28.) Pályázat benyújtása az Apátság megközelíthetőségének javítására, az út szilárd 

burkolatának felújítására, a csapadékvíz elvezetés megoldására 
52/2008.(IV.28.) Pályázat benyújtása a ravatalozó épületének felújítására  
53/2008.(IV.28.) Szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése 

  
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

8/2008.(IV.29.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámoló elfogadása  

9/2008.(IV.29.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet 
10/2008.(IV.29.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.19.) rendelet 

módosítása 
11/2008.(IV.29.) A helyi értékek védelméről szóló rendelet elfogadása  

 
Bélapátfalva, 2008. április 28. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 

Nem jelent meg: Boros Mária testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi előadó 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 

 
 
 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

 
 

Napirend 
 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló megtárgyalása                 

2. „Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat elkészítése  
3. Tájékoztató az ÉMOP keretében történő pályázati lehetőségekről   
4. Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítése   
5. Mikrohullámú internet szolgáltatás beindításának lehetősége  
6. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet 

módosításának megtárgyalása  
7. Támogatás kérés emlékhely kialakítására  
8. GAMESZ Alapító Okirat módosításának megtárgyalása   
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámoló 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 2007. 
évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót 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 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló az előírásoknak megfelelő és 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2007. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 8/2008. (IV.29.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2007. évi 
gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
„Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat elkészítése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a „Funkcióbővítő településrehabilitáció” 
pályázat benyújtásának lehetőségét 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 „Funkcióbővítő településrehabilitáció” pályázat benyújtásának 
lehetőségét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat előírja az „akcióterületi terv” 
elkészítését, amire két építész iroda lett felkérve. A pályázat beadási határideje 2008. 
május 15. és javasolja hogy ezt az EUROPROJEKT EGER Kft. készítse el a 
határozati javaslatban szereplő megbízási díjért.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint az EUROPROJEKT EGER Kft. már két hónapja végzi ezt a 
munkát. Kérdezi, hogy miért most dönt erről a képviselő-testület és miért nincs másik 
pályázatíró cég választási lehetőségként megemlítve? Soknak tartja az összesen 5 
millió Ft összegű megbízási díj kifizetését, hiszen a fenti összeget másra is fel tudná 
használni az önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy igyekeznek olyan pályázatíró céget kiválasztani, ami az 
önkormányzat számára megfelelő. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Funkcióbővítő 
településrehabilitáció” pályázat elkészítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

44/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat megbízási szerződést kössön az EUROPROJEKT EGER Kft-
vel ( Eger, Csiky S. u. 32.): 
1.) Az ÉMOP-2007-3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat által 

előírt „akcióterületi terv” elkészítésére az alábbi megbízási díjjal: 
- a benyújtott pályázat elbírálásra alkalmas, azaz a formai bírálat után 

befogadásra került 2.500 ezer Ft + ÁFA, mely a befogadásról szóló 
értesítést követő 5 napon belül esedékes,  

- a pályázat 2. fordulóba jutása esetén a módosított dokumentum 
átadását követő 5 napon belül 1.666 ezer Ft + ÁFA. 

Az akcióterületi terv elkészítésének díja a pályázatban elszámolható 
költség. 

2.) Az ÉMOP-2007-3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció tárgykörű 
pályázati anyag 1. és 2. fordulóra történő összeállítására és a kiíróhoz 
történő benyújtására, mely pályázat eredményes elbírálása esetén a 
megitélt támogatási összeg: 
- 0,5 % + ÁFA sikerdíj a támogatási döntést követő 30 nap  
- 0,5 % + ÁFA tanácsadás díja az első számla kiállítását követő 3-3 

havonta  
- 0,5 % + ÁFA kimutatások készítése az első számla kiállítást követő 3-3 

havonta kerül kifizetésre.    
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések 
megkötésére, aláírására.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
Tájékoztató az ÉMOP keretében történő pályázati lehetőségekről   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ÉMOP keretében történő pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztatót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ÉMOP keretében történő pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót és javasolja a képviselő-testület tagjainak a pályázatokon való részvételt. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az ÉMOP-2008-4.2.1. B.C.- Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék 
önálló fejlesztése című pályázati lehetőséget és tájékoztatja a képviselő-testület 
tagjait, hogy a korábban javasolt bölcsőde kialakítása az óvoda udvarára nem 
megfelelő, ezért az építész javasolja a körzeti megbízotti szolgálati lakás átalakítását 
bölcsödévé. Úgy gondolja, hogy ennek a pályázatnak a keretében az Idősek Napközi 
Otthonát fejleszteni lehetne, de csak úgy, hogy a pályázatot a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása nyújtsa be.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Munkahelyteremtésre szükség van, így javasolja a bölcsőde kialakítását. Véleménye 
szerint az óvoda melletti elhanyagolt ingatlan megvásárlásával azon a helyen lehetne 
kialakítani a bölcsödét. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Elmondja, hogy a bölcsőde igényét félévente fel kell mérni Bélapátfalva és a többi 7 
település vonatkozásában.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázatok elkészítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

45/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztésben ismertetett ÉMOP – 2008.-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése című pályázatokon való részvételt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedélyezi tervek 
elkészíttetésére és a pályázat benyújtására.  

 

        Határidő: 2008. május 30. 
        Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú zártkerti 
ingatlan értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, azzal a feltétellel, hogy az 
ingatlanon lévő akna funkcióját meg kell határozni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy az ingatlanon lévő akna egy műtárgy, ami korábban a tóhoz 
kapcsolódott, amihez az ÉRV Zrt. nem tud szakvéleményt adni és javasolja, hogy az 
ingatlan értékesítése kerüljön le a napirendről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta, 
hogy az önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítése kerüljön le a 
napirendről. 
 
 
V. Napirend 
Mikrohullámú internet szolgáltatás beindításának lehetősége  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a mikrohullámú internet szolgáltatás 
beindításának lehetőségét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a mikrohullámú internet szolgáltatás beindításának lehetőségét 
és nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a kábeltévé és internethálózat kiépítéséről szóló pályázatban az 
önkormányzat átlag bekötési számot vállalt, ami ha nem teljesül, akkor 
visszafizetésre kötelezhetik az önkormányzatot. Nem javasolja a mikrohullámú 
internet szolgáltatás beindítását. 
 
 
VI. Napirend 
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének 
szabályozásáról szóló rendelet módosítását. Elmondja, hogy az önkormányzat 
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támogatja a vállalkozásokat, de meg kell szabni az üzletek nyitási, illetve zárási 
idejét, illetve ügyelni kell annak betartatására.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Tudomása szerint a vállalkozó jogszabály szerint bejelentette mind az 
önkormányzatnak mind, pedig a rendőrségnek a zenés esték megrendezését, 
viszont nem tájékoztatták a hatályban lévő rendeletről, mely tartalmazza, hogy az 
üzleteknek 24 00-kor be kell zárniuk.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
rendelet tervezet 1. §-ban csak a melegkonyhás vendéglátóhely szerepeljen.    
 
Kary József alpolgármester:  
Tudomása szerint Bélapátfalván 22 00 után csak a Gyári tónál lévő Szomjas Csuka 
vendéglő található nyitva. Javasolja, hogy a melegkonyhás vendéglátóhely, az egyéb 
vendéglátóhely illetve a zenés szórakozóhely legyen nyitva hajnal 3 00 -ig.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy Szilvásváradon, hogyan működnek az üzletek, az éjszakai nyitvatartási 
rend hogy van leszabályozva? A vállalkozókkal a képviselő-testület által elfogadott 
rendeletet be kell tartatni, figyelembe kell venni a település biztonságát, de ki kell 
elégíteni a fiatalok igényeit is. 
 
Firkó János képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ő, mint iskolaigazgató minél több fiatalt 
próbál Bélapátfalvára csalogatni, és szükség van arra, hogy kulturált körülmények 
között szórakozhassanak. Ő nem javasolja az italüzlet hajnál 3 00 -ig történő nyitva 
tartását.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Ő nem tartja szükségesnek a cukrászda késő esti nyitva tartását, és úgy gondolja, 
hogy ezen üzletek tulajdonosai sem igénylik ezt. Javasolja, hogy az egyéb 
vendéglátóhelyek csak alkalmanként működjenek nyújtott nyitva tartással.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint Szilvásváradon hajnal 2 00 -ig lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a melegkonyhás vendéglátóhelyek 21 00 után italüzletként 
működnek. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő nem javasolja a 20/2006. (IX.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja a rendelet 2. § c.) ponttal történő kiegészítését átmeneti szabályozás 
szerint április 1. és október 31. közötti időszakban havonta 1 alkalommal legyenek 
nyitva az üzletek.   
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Ferencz Péter polgármester:  
Kompromisszumos javaslata szerint a melegkonyhás vendéglátóhely és a zenés 
szórakozóhely április 1. és október 31. közötti időszakban hajnal 2 00 -ig lehessenek 
nyitva. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjének szabályozásáról szóló rendelet-tervezetről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 9/2008. 
(IV.29.) rendeletet. 
(2. melléklet) 
 
 
VII. Napirend 
Támogatás kérés emlékhely kialakítására  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az emlékhely kialakításáról szóló 
támogatási kérelmet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az emlékhely kialakításáról szóló támogatási kérelmet és nem 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy Bognár Ignác nyugalmazott erdész az emlékhelyet a tanösvényre 
szeretné elhelyeztetni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a múltat ápolni kell és ez azt mutatja, hogy Bélapátfalva gazdag 
múltú település és javasolja az emlékhely kialakítását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyetért az emlékhely kialakításával és javasolja, hogy több szöveg kerüljön az 
emléktáblára.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatás nyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

46/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélkő mögött, a 
palabánya utáni útkanyarban Baranyi István remete emlékére felállítandó 
kereszt kiadására 120 ezer Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetési tartalék 
terhére.  

        Határidő: 2008. június 30. 
        Felelős: polgármester  
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VIII. Napirend 
GAMESZ Alapító Okirat módosításának megtárgyalása   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a GAMESZ Alapító Okirat módosítását. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Javasolja, hogy a közhasznú foglalkoztatás között szerepeljen a szociális 
asszisztens munkakör is. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a GAMESZ Alapító Okirat 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

47/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata a 29/2003.(II.03.) sz. Képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi határozatot fogadja el: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. Költségvetési szerv neve: Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezet 
2. Költségvetési szerv rövidített elnevezése: Bélapátfalva GAMESZ 
3. Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 72. 
4. Költségvetési szerv- állami feladatként ellátandó- alaptevékenysége: 

Szakágazat: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

• Állategészségügyi feladatok 
• Községgazdálkodási közterület fenntartási feladatok 
• Közútkezelési, vízelvezetés, vízrendezési feladatok 
• Köztisztasági feladatok: kommunális hulladékszállítás-, kezelés, 

díjbeszedés 
• Köztemető fenntartási feladatok 
• Közterületi közkutak üzemeltetése 
• Közhasznú foglalkoztatás: 

- idegenforgalmi ügyintéző 
- mentor 
- pedellus 
- egyéb ügyintéző 
- kisebbségi asszisztens 
- szociális asszisztens 
- parkgondozó 

                        feladatok ellátására 
• Közcélú foglalkoztatás 
• Művelődési intézmények működési feltételeinek biztosítása 
• Önkormányzati intézmények saját kivitelezésű karbantartása 
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• Önkormányzati vagyon gazdálkodás: ingatlan fenntartás,karbantartás, 
ingatlan bérbeadás, hasznosítás, díjbeszedés 

•  Önkormányzati intézmények szállítási feladatainak ellátása 
• Piaci, vásári feladatok ellátása 
• Saját konyha működtetése, intézményi étkezés biztosítása 

5. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
6. Alapító szerv neve:  Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat  

      Bélapátfalva, IV. Béla út 70. 
7. Felügyeleti szerv neve és az alapítói jog gyakorlója:  

 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                      Bélapátfalva, IV. Béla út 1. 
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése: pályázat útján, határozatlan időre 
9. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
10. A költségvetési szerv jogi személy. 
11. Részben önállóan gazdálkodó intézménye: 

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár  
Bélapátfalva, IV. Béla út 47. 

12. Részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatait megállapodásban 
rögzítettek szerint látja el. 

13. Feladatait Bélapátfalva Városban és a Körjegyzőséghez tartozó 
Bükkszentmárton és Mónosbél Községekben köteles ellátni. 

14. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásában társult települések és 
Bélapátfalva Város Önkormányzata közötti megállapodásban foglalt 
feladatokat a Társulás településein köteles ellátni. 

 
Az Alapító Okirat 2008. április 29. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg 
hatályát vesztik Bélapátfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének alábbi 
határozatai: 29/2003.(II.03.); 147/2003.(VIII.21.); 118/2004. (VII.26.). 
 
 
 Határidő: 2008. április 29. 
 Felelős: címzetes főjegyző 

 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Bélapátfalva 
települések közösen nyújtottak be pályázatot „Az Észak-magyarországi turisztikai 
régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerővel 
bíró regionális rendezvények támogatása” témájú felhívásra. Javasolja, hogy a 
Bélapátfalván megrendezésre kerülő Bükki Nyári Napok rendezvény-sorozat 
programjainak finanszírozására 810 ezer Ft + ÁFA támogatást nyújtson Bélapátfalva 
Város Önkormányzata. 
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a támogatásról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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48/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Bükki 
Nyári Napok rendezvény-sorozat Bélapátfalván megrendezésre kerülő 
programok finanszírozására 810 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy „Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2008. évi támogatásának elnyerése” 
(TEUT-2008) című pályázat benyújtására van lehetőség. Elmondja, hogy a Petőfi 
Sándor utca felújítására lehetne pályázni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

49/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett TEUT (célelőirányzat, jogcím) támogatására pályázatot 
nyújt be. 

 
A pályázat tárgya szilárdburkolat felújítása 

 
a fejlesztés megvalósulási helye(i): 3346 Bélapátfalva, Petőfi út Hrsz: 
947 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
   adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 11.928.334 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 11.928.334 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 23.856.668 
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A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 10/2008. (IV.29.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy „A decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2008. évi támogatására” (CÉDE-2008) című pályázat 
benyújtására van lehetőség. Elmondja, hogy a volt orvosi-fogorvosi rendelő 
emeletének átalakítására, felújítására lehetne pályázni, úgy hogy a továbbiakban az 
épület a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás irodájaként működne.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

50/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett CÉDE b) (célelőirányzat, jogcím) támogatására 
pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat tárgya Bélapátfalva Város önkormányzati ingatlan felújítása  

 
a fejlesztés megvalósulási helye(i): 3346 Bélapátfalva, József A út 18. 
Hrsz: 837 

 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
   adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 1.537.000 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 3.586.066 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 5.123.066 
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A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 10/2008. (IV.29.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy „ÉMOP-2008-3.1.2./B – Kistérségek 
központi településeinek közlekedésfejlesztése” című pályázat benyújtására van 
lehetőség. Elmondja, hogy az Apátsághoz vezető út felújítására, vízelvezetésére 
lehet pályázni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

51/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program által meghirdetett „ÉMOP-
2008-3.1.2./B – Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” 
támogatására pályázatot nyújt be.  
A pályázat tárgya az Apátság megközelíthetőségének javítása, az út szilárd 
burkolatának felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy „A decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2008. évi támogatására” (TEKI-2008) című pályázat 
benyújtására van lehetőség. Elmondja, hogy a ravatalozó épületének felújítására 
lehetne pályázni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

52/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett TEKI f ) (célelőirányzat, jogcím) támogatására pályázatot 
nyújt be. 

 
A pályázat tárgya Bélapátfalva Város ravatalozójának felújítása 
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a fejlesztés megvalósulási helye(i): 3346 Bélapátfalva, Apátság út Hrsz: 
240/1 

 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

   adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 5.358.900 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 12.504.100 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 17.863.000 

 
 

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 10/2008. (IV.29.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázatok benyújtásához szükséges a 2008. évi költségvetés módosítása ezért 
kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 10/2008.(IV.29) rendeletét a 2008. évi költségvetésről szóló  3/2008.(II.19.) 
rendelet módosításáról. 
(3. melléklet) 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ÉMOP-2007-3.1.2. Funkcióbővítő 
településrehabilitáció pályázat előírja, hogy az akcióterületen legyen egy olyan épület 
ami helyi értékek védelme alatt áll ezért szükséges a rendelet megalkotása a 
Bélapátfalva 833/2 hrsz. alatti épületre.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi értékek védelméről szóló 
rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a helyi értékek védelméről szóló 11/2008. (IV. 29.) sz. rendeletet.  
(4. melléklet) 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ÉHG Zrt. leszállított 3 garnitúra 
szelektív hulladékgyűjtő edényzetet és javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki 
azokat a helyszíneket ahová ezek ki lesznek helyezve. Elmondja, hogy a későbbiek 
folyamán a szolgáltató szelektívgyűjtő zsákokat fog biztosítani a lakosság részére, 
amit heti rendszerességgel fognak cserélni és a sajókazai hulladékválogató üzembe 
szállítják. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Javasolja, hogy a József Attila úti 8. és 10. sz. lakótömb közé, az A-Z-ig Top-Ker Kft. 
üzlete elé, illetve a piactér területére kerüljenek az edényzetek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szelektív hulladékgyűjtő 
edényzet kihelyezéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

53/2008. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtő edényzetek az alábbi helyekre kerüljenek: 

- József Attila út 8 és 10.sz. lakótömb közé 
- A-Z-ig Top-Ker Kft üzlete elé 
- Piactér 

        Határidő: 2008. május 15. 
        Felelős: polgármester 
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Javasolja, hogy a Vasút út elejére zsákutca jelzésű tábla kerüljön, mert már több 
alkalommal előfordult, hogy teherautók hajtanak be és a szűk utca miatt nem tudnak 
megfordulni.  
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Horgászegyesület megkereste őt, 
hogy a Gyári tónál lévő veszélyes fákat ki szeretnék vágatni, amiket új cserjékkel 
pótolnának  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Támogatja a fák kivágását és azok pótlását, de csak akkor, ha azok önkormányzati 
területen vannak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a 2008. évi Tóparti napokra lett pályázat benyújtva? Mikor tart az 
önkormányzat Közmeghallgatást? 
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Bikki Oszkár képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a régi mészüzem területén lévő 
iparvágányból sínek tűntek el és kéri a Polgárőrséget, hogy több alkalommal 
járőrözzenek ezen a területen. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Tóparti napokra lett pályázat benyújtva és a közmeghallgatás időpontjának 
megjelölése mindig a 2007. évi zárszámadás elfogadása után történik.  
Az Egészségház területén közhasznú őr alkalmazását javasolja, illetve a régi 
mérlegház betemetésére megtette szükséges intézkedéseket.  
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy „A természet és kultúra harmóniája a 
Bél-kő hegy lábánál” címmel kiállítást szervezett a Bélapátfalva Idegenforgalmáért 
Közhasznú Egyesület a Vidróczky Fotókör képeiből az Óbudai Művelődési Központ 
San Marco Galériájában.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy megérkeztek Kanadából a Szabó Zoltán festmények és tájékoztatja 
a képviselő-testület tagjait, hogy a Varga Gyulát Szabó Zoltán üzlettársát és Willa 
McNeill-t, aki a festményeket adományozta Bélapátfalvának, meghívta a Szabó 
Zoltán Galéria megnyitójára, ami az ő szabadidejükhöz igazodva lesz megtartva. 
Kary József alpolgármester úr segítségét kérte a festmények elrendezésében, 
valamint hirdetés jelent meg a helyi kábeltévében régi tárgyak adományozásáról, 
hogy a felújított épületben minőségi tárgyak legyenek elhelyezve, amiből lehet 
válogatni.  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Suha Lászlóné lakáskörülményeinek 
problémáját, amit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalt és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Suha Lászlóné lakáskörülményeinek problémáját és elmondja, 
hogy nincs Bélapátfalván kiadó vagy eladó lakás, családok átmeneti szállásán 
történő elhelyezésben tud az önkormányzat segítséget nyújtani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a család tulajdonos a félkész állapotban lévő Mártírok úti lakásban 
és javasolja, hogy az Építési hatóság illetve a Szociális- Ellátó és Gyermekjóléti 
Intézmény segítségével a család keresse meg a bankot, hogy az épület, hogyan 
kerülhetne az önkormányzat tulajdonába, hogy az önkormányzat befejezhetné az 
építkezést, olyan formában, hogy a bank adjon hitelt a tulajdonosnak és az 
önkormányzat fog elszámolni vele.  
 
Firkó János képviselő, iskolaigazgató: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a középiskolába történő felvételik 
lezajlottak és a számokból már tudni lehet, hogy szeptembertől nem fog beindulni 
Bélapátfalván a Neumann János középiskola tagiskolájaként a középiskolai oktatás, 
elmondja, hogy már van újabb koncepció arra, hogy ez mégis megvalósuljon.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
    
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


