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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

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

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása    

2. Közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási megállapodás 
megtárgyalása     

3. Étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló mikrotérségi 
társulási megállapodás megtárgyalása   

4. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása  

5. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Óvodai Integrációs Programjának 
megtárgyalása  

6. Bélapátfalva Város Idősek Klubja alapító okiratának megtárgyalása  
7. Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programjának megtárgyalása  
8. II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés megkötése  
9. Tókörnyéki zártkerti ingatlan értékesítésének megtárgyalása  
10. Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése     
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

79/2008.(VII.28.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Óvodai Integrációs Programja 
80/2008.(VII.28.) Közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási megállapodás és a 

Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása  
81/2008.(VII.28.) Étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló mikrotérségi 

társulási megállapodás 
82/2008.(VII.28.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
83/2008.(VII.28.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény megszüntetése 
84/2008.(VII.28.) Bélapátfalva Város Idősek Klubja intézmény megalapítása 
85/2008.(VII.28.) Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
86/2008.(VII.28.) Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programja 
87/2008.(VII.28.) II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés megkötése 
88/2008.(VII.28.) Tókörnyéki zártkerti ingatlan értékesítése 
89/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 10. sz. alatti 379 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
90/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 8. sz. alatti 380 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
91/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 6. sz. alatti 381 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
92/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Bartók Béla u. 42. sz. alatti 477 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
93/2008.(VII.28.) Ferencz Péter polgármester egyszeri kereset kiegészítése 
94/2008.(VII.28.) Brinza és Társa Temetkezési Kft.-vel kötött bérleti szerződés felmondása 
95/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Május 1 úti (volt PV raktár) épületéből nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbe adása 
96/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, Felszabadulás út 18. sz. alatti lakás bérbe adása 
97/2008.(VII.28.) Bélapátfalva, IV. Béla út 72. sz. alatti lakás bérbe adása 
98/2008.(VII.28.) Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez szükséges 
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kezességvállalás 
99/2008.(VII.28.) Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez szükséges jelzálog 

bejegyzés 
100/2008.(VII.28.) Barta Norbert díszpolgári cím adományozása 
101/2008.(VII.28.) Mező Ervin  díszpolgári cím posztumusz adományozása 
102/2008.(VII.28.) Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése című pályázat 

benyújtása 
 
  

Rendelet száma Rendelet tárgya 

14/2008.(VII.29.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 

Jelen vannak:   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: Ferencz Péter polgármester 

Firkó János testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:   Bárdos Emil KMB csoportvezető r. őrnagy 
     Olajos Norbert r. törzszászlós 
     Zay Oszkárné óvodavezető   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2005. (XII.20.) sz. többször módosított rendelet alapján Ferencz Péter 
polgármester távollétében Kary József alpolgármester vezeti az ülést.  
 
Kary József alpolgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 10 fő jelen van, az ülés határozatképes. Napirend előtt Bárdos 
Emil r. őrnagynak és 0lajos Norbert r. törzszászlósnak tehetnek fel kérdéseket.  
Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot a képviselő-testület elsőként tárgyalja meg az 
alábbiak szerint: 
 
 

 

Napirend 
 
 

1. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Óvodai Integrációs Programjának 
megtárgyalása  

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása    

3. Közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási megállapodás 
megtárgyalása     

4. Étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló mikrotérségi 
társulási megállapodás megtárgyalása   

5. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása  

6. Bélapátfalva Város Idősek Klubja alapító okiratának megtárgyalása  
7. Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programjának megtárgyalása  
8. II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés megkötése  
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9. Tókörnyéki zártkerti ingatlan értékesítésének megtárgyalása  
10. Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése     
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kéri, hogy a helyi motorosokat fokozottabban ellenőrizze a rendőr csoport, illetve 
azok hanghatásának mérését is rendszeresen végezni kellene.   
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Fokozottabb ellenőrzést javasol a fémlopások megelőzésére. Javasolja a KRESZ 
táblák betartásának gyakoribb ellenőrzését. 
 
Olajos Norbert r. törzszászlós: 
A megállni tilos jelzésű KRESZ táblához szükséges egy kiegészítő tábla kihelyezése 
is, ami megakadályozza az útpadkán való megállást is, ugyanis csak így lehet a 
jogszabályokat érvényesíteni.  
Nagy sebességű járművek decibel mérésére alkalmas műszerrel az egri 
önkormányzat rendelkezik. 
Tudomása szerint az önkormányzat két vállalkozónak adott ki telepengedélyt 
fémhulladékok felvásárlására és úgy gondolja, hogy ez nagymértékben befolyásolja 
a fémlopások számát. A fém hulladékokat szállító járművek tulajdonosa ellen minden 
alkalommal bírság kiszabására kerül sor a környezetvédelmi törvénynek 
megfelelően.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A két vállalakozó nem rendelkezik telepengedéllyel, bírságok kiszabása megtörtént, 
rendőrségi bejelentés nem érkezett az önkormányzathoz.  
 
Olajos Norbert r. törzszászlós:  
Bűncselekményekről szóló iratot hivatalból történő megkeresés útján lehet a 
rendőrségtől kérni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja az önkormányzat és a rendőrség közötti szoros együttműködést.  
 
Olajos Norbert r. törzszászlós: 
A rendőrség az önkormányzat megkeresésére szívesen nyújt segítséget.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata működjön együtt az Eger Város 
Önkormányzatával a decibel mérő műszer használatával kapcsolatban. Kérdezi, 
hogy a helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet teljesítve lett-e?  
 
Olajos Norbert r. törzszászlós: 
A településre több sebességkorlátozó tábla kihelyezését javasolja. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy hány fő rendőr végez szolgálatot és ki a vezető? 
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Bárdos Emil KMB csoportvezető r. őrnagy: 
Eddig ő volt a KMB csoportvezető, de 2008. augusztus 1-jétől Német Gábor 
főhadnagy veszi át vezetői posztot. A megbízotti csoport 2 fő rendőrrel fog bővülni.  
 
 
I. Napirend 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda Óvodai Integrációs Programjának 
megtárgyalása  

 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Óvodai Integrációs Programját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Óvodai Integrációs 
Programját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Zay Oszkárné óvodavezető:  
Elmondja, hogy az Óvodai Integrációs Program a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek elmaradásának, az otthoni környezet hiányosságaiból eredő nem 
megfelelő ösztönzését kívánja ellensúlyozni. 
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy Bélapátfalván működik-e az a rendszer, hogy a szociális segélyek 
kifizetése a gyermekek óvodába járatásától függ? Tisztasági vizsgálatokat milyen 
rendszerességgel végeznek? A vizsgálatok során jelentkeztek-e problémák, ha igen 
akkor milyen jellegűek? Szerveznek-e közös programokat a helyi iskolával? 
Javasolja, hogy a partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálásának 
felmérése évente történjen meg kérdőív formájában.   
 
Zay Oszkárné óvodavezető: 
Az óvodai hiányzások nem jelentősek. Ebben az évben kétszer kapott védőnői 
segítséget az óvoda a tisztasági vizsgálatok során. Az iskolával a közös program 
szervezése folyamatos, főként az iskolaválasztás időszakában. A szülői igények 
kiszolgálásának felmérése véleménye szerint 2 évente elegendő, hiszen napi a 
kapcsolat a szülőkkel.    
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Óvodai Integrációs Programjáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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79/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését 
szolgáló Óvodai Integrációs Programját megtárgyalta és elfogadta.  
 
        Határidő: folyamatos 
        Felelős: óvodavezető 

 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása    
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 14/2008. (VII.29.) sz. rendeletet  az önkormányzat és 
intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt.   
(1. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási megállapodás 
megtárgyalása     
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a közoktatási intézményfenntartó mikro-
térségi tárulási megállapodást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási 
megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közoktatási intézményfenntartó 
mikro-térségi tárulási megállapodásról és a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

80/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi tárulási 
megállapodást és a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását.  

 (2. melléklet)    
        Határidő: 2008. augusztus 31. 
        Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
Étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló mikrotérségi 
társulási megállapodás megtárgyalása   
 
Kary József alpolgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az étkeztetési szociális alapszolgáltatási 
feladat ellátásáról szóló mikrotérségi társulási megállapodást és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról 
szóló mikrotérségi társulási megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az étkeztetési szociális 
alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló mikrotérségi társulási megállapodásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

81/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az étkeztetési szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról szóló 
mikrotérségi társulási megállapodást. 

 (3. melléklet)  
        Határidő: 2008. augusztus 31. 
        Felelős: polgármester 
 
V. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását, mely önálló munkaszervezetként fog működni.  
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Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

82/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását. 

 (4. melléklet)  
 
        Határidő: 2008. július 28. 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Bélapátfalva Város Idősek Klubja alapító okiratának megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Idősek Klubja alapító 
okiratát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Idősek Klubja alapító okiratát és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézmény megszüntetéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

83/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §. (1) c.) pontja értelmében 2008. 
augusztus 31. napjával megszünteti a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézményt. 
(5. melléklet) 

Határidő: 2008. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város Idősek 
Klubja intézmény megalapításáról.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

84/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (1) bekezdése értelmében 2008. 
szeptember 1. napjával megalapítja a Bélapátfalva Város Idősek Klubja 
elnevezésű intézményt. 
(6. melléklet) 

Határidő: 2008. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
 

Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

85/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról szóló többször 
módosított 30/2003.(II.03.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítását: 

 
- 3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége” 
 

- 13. pontja helyébe az alábbi kerül: 
„13. A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó 

intézmény: 
Bélapátfalva Város Idősek Klubja, Bélapátfalva, IV. Béla u.29.” 

 
 

Határidő: 2008. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
  
VII. Napirend 
Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programjának megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális és Oktatási bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Idősek Klubja 
szakmai programját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programját és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város Idősek Klubja 
szakmai programjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

86/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Idősek Klubja szakmai programját. 

 
        Határidő: 2008. július 28. 
        Felelős: polgármester   
  
 
VIII. Napirend 
II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés megkötése  
 
Kary József alpolgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló 
szerződés megkötését és kéri a bizottság tagjait, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés megkötését 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja az Egercsehi fogászati körzet csatolását Bélapátfalvához.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja, hogy a II. sz. fogorvosi körzet ellátásáról szóló szerződés tervezet nem 
került a képviselő-testület elé.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Dr. Heéger László János fogorvossal vállalkozói szerződést fog kötni az 
önkormányzat a többi orvoshoz hasonlóan. A rendelést a József Attila úti rendelőbe 
fogja megtartani Dr. Soós László fogorvos, pedig átköltözik az Egészségház 
épületébe.       
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Dr. Heéger László János 
fogorvossal történő szerződés megkötéséről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

87/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város II. 
sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátás, illetve iskolafogászati teendők 
ellátására 2008. szeptember 01. napjától vállalkozói szerződést köt Dr. Heéger 
László János (3400 Mezőkövesd, Dr. Papp Zoltán u. 1.) fogszakorvossal.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2008. szeptember 1. 
        Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
Tókörnyéki zártkerti ingatlan értékesítésének megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tókörnyéki zártkerti ingatlan 
értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság második alkalommal tárgyalta a tókörnyéki zártkerti ingatlan 
értékesítését, hiszen az döntéshozatalhoz szükség volt hiánypótlásra és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tókörnyéki zártkerti ingatlan 
értékesítéséről a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

88/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1209 hrsz-ú, 282 m2 területű zártkerti 
ingatlant 600 Ft/m2 áron, 169.200 Ft-ért eladja Holló Dénes, Bélapátfalva, 
Marx K. u. 16. szám alatti lakosnak.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
  
         Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
X. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú telkek 
értékesítését 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 önkormányzati tulajdonú telkek értékesítését és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy ezeket a telkeket olyan Bélapátfalvára települő családoknak kellene 
értékesíteni, akik végzettséggel rendelkeznek, gyermekeiket a helyi óvodába illetve 
iskolába járatnák cserébe kedvezményes áron jutnának ingatlanhoz.   
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
A fenti javaslattal egyet ért, de ne zárja ki az önkormányzat a bélapátfalvai lakosokat 
ettől a lehetőségtől.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi Barta Péter képviselőt, hogy milyen összegű kedvezményes ár 
megállapítását javasolja, és úgy gondolja, hogy ezt a módosító javaslatot a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságnak külön kellene mérlegelnie.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 10. 
sz. alatti 379 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

89/2008. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; 379 
hrsz-ú, 1057 m2 területű belterületi ingatlant értékbecslés alapján minimum 
1.800.000 Ft-ért értékesítse.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésére.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 8. 
sz. alatti 380 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

90/2008. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 8; 380 
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hrsz-ú, 1188 m2 területű belterületi ingatlant értékbecslés alapján minimum 
1.800.000 Ft-ért értékesítse.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésére.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 6. 
sz. alatti 381 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

91/2008. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. 6; 381 
hrsz-ú, 1049 m2 területű belterületi ingatlant értékbecslés alapján minimum 
1.800.000 Ft-ért értékesítse.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésére.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bartók Béla u. 42. 
sz. alatti 477 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

92/2008. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Bartók Béla u. 42; 477 hrsz-ú, 
1015 m2 területű belterületi ingatlant értékbecslés alapján minimum 1.800.000 
Ft-ért értékesítse.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésére.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
XI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Ferencz Péter polgármester egyszeri 
kereset kiegészítését 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 Ferencz Péter polgármester egyszeri kereset kiegészítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Ferencz Péter polgármester 
egyszeri kereset kiegészítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

93/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Ferencz 
Péter polgármester részére kifizetett bruttó 15.000 Ft egyszeri kereset-
kiegészítés jutalom jogcímen kerüljön könyvelésre.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Brinza és Társa Temetkezési Kft.-vel 
kötött bérleti szerződés felmondását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Brinza és Társa Temetkezési Kft.-vel kötött bérleti szerződés 
felmondását és javasolja a képviselő-testület tagjainak a tudomásul vételt. Elmondja, 
hogy a bizottsági ülésen Varga Sándorné GAMESZ vezető ismertette a Brinza és 
Társa Temetkezési Kft. által küldött levelet, melyben a bérleti díj tartozásukat 
köztemetéssel történő kompenzálással kívánja kiegyenlíteni, de ezt a bizottság nem 
javasolja.  
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Brinza és Társa Temetkezési Kft. által küldött 
levelet, valamint ismerteti a bérleti díj hátralékot.  
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint a fent említett épület állapotához képest a megállapított bérleti 
díjat magasnak tartja és javasolja a hátralék köztemetéssel történő törlesztését.  
 
Boros Mária képviselő:  
A Brinza és Társa Temetkezési Kft. már korábban jelezte, hogy magas bérleti díj lett 
megállapítva. Tudomása szerint a hátralék összegének csak egy részét kívánja 
köztemetéssel kiegyenlíteni.  
 
Kary József alpolgármester: 
Úgy gondolja, hogy a köztemetésben történő hátraléktörlesztés évekig tolódhat, 
hiszen egyre ritkábban (évente 1-2 alkalom) van szükség rá.   
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a felmondás tudomásul vételéről.  
 
Boros Mária képviselő személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a 
szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

94/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2004.(I.12.) sz. 
Képviselő-testületi határozata alapján a Brinza és Társa Temetkezési Kft. 
bérlővel a Bélapátfalva, IV. Béla út 37.sz. alatti épületben ( 30 m2 nem lakás 
céljára szolgáló helyiség) temetkezési lerakat üzemeltetésére megkötött 
bérleti szerződést a bérlő 2008. július 15-i határidővel felmondta.  
A felmondást a Képviselő-testület tudomásul veszi, de a bérlő által javasolt 
bérleti díj hátralék köztemetéssel történő törlesztését nem fogadja el.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: GAMESZ vezető 
 
Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Május 1 úti (volt PV 
raktár) épületéből nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adását és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Május 1 úti (volt PV raktár) épületéből nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbe adását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Május 1 úti (volt 
PV raktár) épületéből nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

95/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Bélapátfalva, Május 1 
úti ( volt PV raktár) épületből 58 m2 területű nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget bérbe ad  ideiglenes jelleggel Kriston Katalin Bélapátfalva, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.sz. alatti lakos részére.  
A Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky út 10.sz. alatti épületre Kriston Katalinnal 
kötött bérleti szerződést  a Képviselő-testület megszünteti. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: GAMESZ vezető 
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Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Felszabadulás út 18. 
sz. alatti lakás bérbe adását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Felszabadulás út 18. sz. alatti lakás bérbe 
adását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Felszabadulás út 
18. sz. alatti lakás bérbe adásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

96/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva, 
Felszabadulás út 18. sz. alatti 60 m2 területű lakást bérbe adja Suha Csaba és 
neje Bélapátfalva, Bartók Béla út 30.sz. alatti lakosok részére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: GAMESZ vezető 
 
Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla út 72. sz. alatti 
lakás bérbe adását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla út 72. sz. alatti lakás bérbe adását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, IV. Béla út 72. sz. 
alatti lakás bérbe adásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

97/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva, IV. Béla 
út 72. sz. alatti 1 szoba, konyha fürdőszoba helyiségekből álló 34 m2 területű 
lakást Berecz Kálmánné Bélapátfalva, Bartók Béla út 30. sz. alatti lakos 
részére bérbe adja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: GAMESZ vezető 
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Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület hitelfelvételéhez szükséges önkormányzati kezességvállalást és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez 
szükséges önkormányzati kezességvállalást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

98/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 966. hrsz-ú ingatlan – 
Sporttelep – felújításához az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériummal kötött 2530/3/2007 ill. a 1363/4/2008. számú pályázati 
támogatás megelőlegezéséhez a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
35 000 e Ft összegű hitelt vegyen fel az Agria Takarékszövetkezet Egri 
Fiókjánál, melyhez az Önkormányzat vállalja a kezességet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület hitelfelvételéhez szükséges önkormányzati jelzálog bejegyzését és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez 
szükséges önkormányzati jelzálog bejegyzését és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület hitelfelvételéhez szükséges jelzálog bejegyzésről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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99/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 966. hrsz-ú ingatlanra 
(becsült forgalmi értéke 122 000 e Ft) – Sporttelep – 35 000 e Ft összegű 
jelzálog kerüljön bejegyzésre.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a jelzálog szerződés 
aláírására.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy korábban az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett és benyújtott pályázatok közül a 
Bélapátfalva Város önkormányzati ingatlan felújítása, valamint Bélapátfalva Város 
ravatalozójának felújítása került ki nyertesen. 
Elmondja, hogy az Apátságnál szükséges illemhely létesítése csak konténeres WC 
kihelyezésével történhet meg, de ehhez szükség van szennyvízelvezetés 
kialakítására.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a bélapátfalvai Gyár út az Egri Körzeti 
Földhivatal térképe szerint „lakóút” megnevezéssel szerepel.  
Elmondja, hogy a tó környékén megkezdődtek a parkolási díjak szedése és eddig 85 
ezer Ft bevétel gyűlt össze.    
Erdőszentgyörgyi diákok tartózkodnak Bélapátfalván egy hétig, akik az iskolában 
szálltak meg és különböző programokon vesznek részt.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Díszpolgári cím adományozását javasolja Barta Norbert volt polgármester és 
képviselő részére, melyet az augusztus 20-i vagy az október 23-i ünnepi 
megemlékezés keretében adna át az önkormányzat.  
 
Kary József alpolgármester: 
Úgy gondolja, hogy először a soron következő szeptemberi ülésen tárgyalja meg a 
képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyet ért a fenti javaslattal, továbbá egy következő ülés alkalmával hozzon döntést a 
testület a díszpolgár személyéről.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Véleménye szerint egy ülés keretén belül is lehetne rendeletet alkotni és személyről 
dönteni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló rendelet-tervezet elkészítéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal úgy 
döntött, hogy Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőt megbízza a díszpolgári cím 
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adományozásáról szóló rendelet-tervezet elkészítésével a 2008. szeptember 15-i 
képviselő-testületi ülésre, melyet minden bizottság megtárgyal.   
  
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a díszpolgár 
személyéről ezen az ülésen hozzon-e határozatot a testület.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 nem szavazattal 
úgy döntött, hogy a díszpolgár személyéről a mai ülésen kíván dönteni.   
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Barta Norbert volt polgármester 
díszpolgári cím adományozásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

1002008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő –testülete  „ Bélapátfalva Város 
díszpolgára „ címet adományoz Barta Norbert volt polgármesternek.. 

 
        Határidő: 2008. augusztus 30. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Boros Mária képviselő:  
Javasolja a díszpolgári cím adományozását Mező Ervin  részére is.   
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Mező Ervin  Művelődési Ház és 
Könyvtár volt igazgatójának díszpolgári cím posztumusz adományozásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

101/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő –testülete   „ Bélapátfalva Város 
díszpolgára „ címet posztumusz adományoz Mező Ervin  Művelődési Ház és 
Könyvtár volt igazgatójának. 

 
        Határidő: 2008. augusztus 30. 
        Felelős: polgármester 
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Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az Észak-Magyarországi Operatív 
Program keretében meghirdetett „Kistérségek központi településeinek 
közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 3.1.2/B) című kiírásra pályázatot lehet 
benyújtani. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

102/2008. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségek 
központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 3.1.2/B) című 
kiírásra pályázatot nyújt be.  
A szükséges önrész alakulása a következők alapján:  

 
Szükséges önrész Pályázaton elnyerhető összeg Bruttó összköltség 

6.056.580 Ft 54.509.220 Ft 60.565.800 Ft 
 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy árajánlatok érkeztek az 
önkormányzathoz, mely szerint a Telekessy Vendégház felé vezető út felújítása 19-
20 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak, amire nincs fedezet. Pályázatot nem 
lehet benyújtani, ugyanis az út egy része a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, illetve 
az Egererdő Rt. tulajdona. 
A tókörnyéki út felújítására 4,5 millió Ft-ot kellene fordítani.   
Az Egészségház gyalogos-átkelőhely kialakítása, járda felújítása 8 millió Ft-ba 
kerülne. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Kérdezi, hogy a tóhoz víz és szennyvíz kivezetésére mikor kerül sor? 
Továbbra is hiányolja az Egészségházban a szünetmentes áramforrás biztosítását.  
 
Kary József alpolgármester:  
Sajnos az önkormányzat nem kap támogatást, illetve külterületre nem lehet 
pályázatot benyújtani.  
 
Kary József alpolgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter 
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


