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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
szeptember 15-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása         

2. A Bélkő Kht. Üzleti Terv módosításának megtárgyalása     
3. Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti ingatlan értékesítésének megtárgyalása   
4. Bélapátfalva, Május 1. utca tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvételének 

megtárgyalása   
5. „Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 

3.1.2./B) című pályázat benyújtásának megtárgyalása   
6. „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a 

gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” című 
pályázat benyújtásának megtárgyalása  

7. A Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézet támogatási kérelmének megtárgyalása  

8. TEXAID AG. támogatási kérelmének megtárgyalása  
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásának megtárgyalása  
10. Bélapátfalvai Művelődési Ház és a régi iskola kazánház felújításának 

megtárgyalása 
11. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának megtárgyalása     
12. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

104/2008.(XI.15.) „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások társfinanszírozására” című pályázat benyújtása 

105/2008.(XI.15.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

106/2008.(XI.15.) Bélkő Kht. Üzleti Terv módosítása 
107/2008.(XI.15.) Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti ingatlan értékesítése 
108/2008.(XI.15.) Bélapátfalva, Május 1. utca tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvétele 
109/2008.(XI.15.) „Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 

3.1.2./B) című pályázathoz szükséges terv elkészítése   
110/2008.(XI.15.) Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 

Intézet támogatása 
111/2008.(XI.15.) TEXAID AG. támogatási kérelmének elfogadása  
112/2008.(XI.15.) Hozzájárulás Ferencz Péter polgármester támogatási és befektetési döntéseihez 
113/2008.(XI.15.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása  
114/2008.(XI.15.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és a régi iskola kazánház felújítása 
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115/2008.(XI.15.) Az önkormányzat és intézményeinek létszámalakulása   
116/2008.(XI.15.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása 
117/2008.(XI.15.) Móricz Zs. út végén lévő építési telkeket értékesítése 
118/2008.(XI.15.) „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások társfinanszírozására” című pályázathoz szükséges tervek 
elkészítése   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. 
szeptember 15-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
    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: Kary József alpolgármester 

Balogh Sándor és Firkó János testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 9 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 
 

 

Napirend 
 
 
 

1. „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a 
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” című 
pályázat benyújtásának megtárgyalása  

2. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása         

3. A Bélkő Kht. Üzleti Terv módosításának megtárgyalása     
4. Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti ingatlan értékesítésének megtárgyalása   
5. Bélapátfalva, Május 1. utca tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvételének 

megtárgyalása   
6. „Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 

3.1.2./B) című pályázat benyújtásának megtárgyalása   
7. A Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 

Módszertani Intézet támogatási kérelmének megtárgyalása  
8. TEXAID AG. támogatási kérelmének megtárgyalása  
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásának megtárgyalása  
10. Bélapátfalvai Művelődési Ház és a régi iskola kazánház felújításának 

megtárgyalása 
11. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának megtárgyalása     
12. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 9 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
„Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a 
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére 
alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” című pályázat benyújtásának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta „Az országos közutak átkelési 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
társfinanszírozására” című pályázat benyújtásának lehetőségét és kéri a bizottság 
tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 
csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” című pályázat 
benyújtásának lehetőségét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az országos közutak átkelési 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
társfinanszírozására” című pályázat benyújtásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

104/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani „Az 
országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások társfinanszírozására” meghirdetett pályázati kiírásra. 

 
Pályázat tárgya: Közlekedésbiztonsági beavatkozások a 2506. sz. 
összekötőúton. 

 
 A beavatkozás tervezett bekerülési költsége    bruttó 15.792 eFt 
 Igényelt társfinanszírozás összege:    bruttó 13.154 eFt 
 Hozzárendelt saját forrás:     bruttó   2.638 eFt 

- ebből önrészben érvényesíteni kívánt rész (kifizetett tervek költsége)  bruttó 540.000 Ft 
- ténylegesen Útpénztárba fizetendő rész                                       bruttó 2.098.141 Ft 

 
A képviselőtestület a beavatkozások megvalósításához hozzárendelt saját 
forrást a felhalmozási kiadások terhére biztosítja. 
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A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, meghatalmazza a pályázat benyújtásra. 
 

        Határidő: 2008. szeptember 15. 
        Felelős: polgármester  
 
  
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása         
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság 
tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2008. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

105/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
A Bélkő Kht. Üzleti Terv módosításának megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Üzleti Terv módosítását és 
kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Kht. Üzleti Terv módosítását és elmondja, hogy a 
Telekessy Vendégház tüzivíz tárolója még nem készült el. Az iparvágány 
értékesítéséről és bontásáról is szó volt, miszerint a bontást végző cég hulladék 
vasként felvásárolta a vágányokat, amit több millió forintért értékesített. Kovács 
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Ervinné a Bélkő Kht. megbízott ügyvezetője ígérte, hogy fenti ügyről bővebb 
tájékoztatást ad a mai ülésen.       
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 10 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Tudomása szerint az iparvágány síneit áruként nem lehetett értékesíteni csak 
hulladék vasként. A Bélkő Kht az utóbbi időben több ingóságot is értékesített, amiből 
jelentős bevétel keletkezett.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
Véleménye szerint többször kellett volna pályáztatni az iparvágány értékesítést, de 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak a Bélkő Kht. Üzleti Terv 
módosítását. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja, hogy a határozati javaslat indoklási részében nem szerepelnek összegek, 
hogy a riasztó rendszer kiépítése, bővítése, valamint a gázterv készítése, a 
bányaudvari volt irodaépület felmérési terve milyen költséget jelentenek.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Kht. Üzleti Terv 
módosításáról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

106/2008.(IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Kht. Üzleti tervének módosítási indítványát az alábbiak 
szerint:  

 

  2008. évi terv 
(e Ft) 

2008. félévi tény 
(e Ft) 

27 Felhalmozási célú kiadások  10.000 12.663 
28 Ipari park infrastrukturális hálózat 

korszerűsítése  
9.000 0 

 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  

     
IV. Napirend 
Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti ingatlan értékesítésének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti 
ingatlan értékesítését és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
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Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. alatti ingatlan értékesítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Gyár út 6. sz. 
alatti ingatlan értékesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

107/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte úgy döntött, hogy a 
tulajdonát képező Bélapátfalva, 1001/11/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben 
Bélapátfalva, Gyár utca 6. sz. alatt található lakást 5.000.000 Ft induló eladási 
áron értékesítse.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakás helyi kábeltévében 
és a Heves Megyei Hírlapban történő hirdetésre és az adásvételi szerződés 
megkötésére.  

 
        Határidő: 2008. október 31. 
        Felelős: polgármester  
 
 
V. Napirend 
Bélapátfalva, Május 1. utca tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvételének 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Május 1. utca 
tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvételét és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Május 1. utca tulajdonosi és vagyonkezelői jog 
átvételét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem javasolja a külterületi út átvételét, ugyanis akkor az önkormányzat feladata lesz 
annak felújítása. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő javasolja a külterületi út átvételét, hiszen az önkormányzat pályázatot nyújthat be 
az út felújítására.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Véleménye szerint a Magyar Közút Kht. nem fogja felújítani az utat, hiszen van egy 
másik út, amin meg lehet közelíteni a környező településeket.  
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Vízy Pál képviselő:  
Nem javasolja, hogy az önkormányzat állami feladatot vegyen át. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 9 fő 
és az ülés továbbra is határozatképes.  
Egyeztetni fog a Magyar Közút Kht.-val, hogy a külterületi út nélkül átadja-e a 
mellékletben megjelölt belterületi utakat.  
 
Boros Mária képviselő:  
Bélapátfalva terjeszkedni szeretne, így a külterületi út melletti területen építési 
telkeket lehetne kialakítani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Május 1. utca 
belterületi szakaszának tulajdonosi és vagyonkezelői jog átvételéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

108/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Magyar Közút Kht-tól térítésmentesen átvegye a Bélapátfalva, Május 1 utcát 
(TÜZÉP-ig) a mellette lévő járdákkal, közterületekkel a mellékelt vázrajz 
szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bélapátfalva Város 
közigazgatási egységében fekvő ingatlanok tulajdonosi és vagyonkezelői 
jogának rendezéséhez szükséges megállapodás megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
„Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 
3.1.2./B) című pályázat benyújtásának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 10 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a „Kistérségek központi településeinek 
közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 3.1.2./B) című pályázat benyújtását és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a „Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” 
(ÉMOP -2008- 3.1.2./B) című pályázat benyújtását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
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Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a pályázatba kerüljön be a Körzeti Általános Iskola előtti terület 
közlekedés biztonságának javítása.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázat a közutak közlekedésfejlesztéséről szól és az iskola előtti terület, pedig 
önkormányzati.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Kistérségek központi 
településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP -2008- 3.1.2./B) című pályázathoz 
szükséges terv elkészítéséről a határozati javaslat szerint.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

109/208. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy az Észak-Magyarországi Operatív Program „Kistérségek 
központi településeinek közlekedésfejlesztése” című pályázathoz a tervet a 
PAUSZ Kereskedelmi és Mélyépítési, Tervezési, Lebonyolítási Betéti 
Társaság (3327 Novaj, Gárdonyi u. 21.) elkészítse.  
Tervezési díj: 850.000 Ft + 20% Áfa (170.000,- Ft) azaz bruttó 1.020.000,- Ft, 
azaz Egymillió-húszezer 0/100 forint. 
Fizetés módja: A tervezési díj 50 %-ának kifizetése a terv leadásától számított 
30 napon belül a Tervező számlája ellenében átutalással történik. A 
fennmaradó 50 % tervezési díjat csak a tárgyi útépítés részben vagy teljes 
egészében való megvalósításakor kell a Tervezőnek kifizetni.   

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
        Határidő: 2008. október 31. 
        Felelős: polgármester  
   
VII. Napirend 
A Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézet támogatási kérelmének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, 
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézet támogatási kérelmét és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézet támogatási kérelmét és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Heves Megyei Önkormányzat 
Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézet támogatási kérelméről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

110/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézetét 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Családi 
Nap elnevezésű program megrendezéséhez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  

 
        Határidő: 2008. szeptember 15. 
        Felelős: polgármester  
 
VIII. Napirend 
TEXAID AG. támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a TEXAID AG. támogatási kérelmét és 
kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a TEXAID AG. támogatási kérelmét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti az írásban előterjesztett támogatási kérelmet, melyeket képekkel is 
illusztrál.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az TEXAID AG. támogatási 
kérelméről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

111/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEXAID AG. 
támogatási kérelmének helyt ad, és a Bélkő Kht. Támogatási és Befektetési 
Szabályzata szerint teljes mértékben támogatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kht. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 

 
        Határidő: azonnal  
        Felelős: polgármester  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy üzleti tárgyalások alkalmával 
önállóan dönthessen pénzügyekről a Bélkő Kht. Befektetési és Támogatási 
Szabályzatát figyelembe véve.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a hozzájárulásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

112/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza0 a 
polgármestert, hogy az Ipari Park betelepítésének gyorsabbá és 
rugalmasabbá tétele, valamint a munkahelyteremtés, mint fő cél érdekében, a 
Bélkő Kht. érvényben lévő Befektetési és Támogatási Szabályzatának 
megfelelően a lehetséges befektetőkkel és betelepülőkkel folytatott üzleti 
tárgyalások során önálló döntést hozzon.   
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 

IX. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának 
megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 10 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

113/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” 2009. évi fordulójában való részvételi szándékát és úgy 
határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata az Oktatási 
Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot” – a mellékletben szereplő 
pályázati kiírásnak megfelelően – melyet tanulmányi eredménytől függetlenül, 
kizárólag szociális rászorultság alapján bírálnak el. A támogatás összegét 
5.000,-Ft hallgató/hó összegben állapítja meg az Önkormányzat.  

 (1. melléklet) 
        Határidő: 2008. október 1. 
        Felelős: polgármester 



 13 

 
X. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és a régi iskola kazánház felújításának 
megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és a 
régi iskola kazánház felújítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és a régi iskola kazánház 
felújítását és az alacsonyabb összegű árajánlatot javasolja elfogadásra.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő és az ülés továbbra is határozatképes.  
Elmondja, hogyha az önkormányzat ingatlanok eladásából bevételhez jut, akkor a 
magasabb összegű teljes kazán felújítást meg lehet valósítani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint több egri cégnél árkedvezményt lehet kérni kazán beszerzésre. 
Véleménye szerint így az önkormányzat megtakarítást eszközölhetne. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Árajánlatot fog kérni több kazánszerelő cégtől kedvezményesebb ár elérése 
ügyében.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
kazánház felújításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

114/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 
kazánház felújítás kivitelezési munkáinak elvégzését az előterjesztett 
költségvetés szerint elfogadta, ami abban az esetben teljesíthető, ha az 
önkormányzat bevételhez jut ingatlan értékesítésből. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási szerződés 
megkötésére.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és intézményeinek 
létszámalakulását.   
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a létszám alakulásról a határozati 
javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

115/2008.(IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. évi 
költségvetésről szóló 3/2008. (II.19.) rendelete alapján az Önkormányzat és 
intézményeinek létszáma az alábbiak szerint alakul: 

 
Intézmények Létszámcsökkentés 

előtti álláshelyek száma 
Létszámcsökkentés 

utáni álláshelyek száma 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda 56 62 
Ebből: Bélapátfalva 56 55  
            Egerbocsi tagintézmények 0 7 
Gazdasági és Műszaki 
Ellátószervezet 

27 27 

Egészségügyi intézmények 12 12 
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézmény 

10 0 

Idősek Klubja 0 3 
Polgármesteri Hivatal 30 26 
ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁM 135 130 
 

A létszámváltozások indoklása: 
- A Körzeti Általános Iskola és Óvoda 2008. szeptember 1. napjától kibővült 

két egerbocsi tagintézménnyel (Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda), 
ahonnan 7 fő dolgozó került átvételre.  

    A Bélapátfalvai székhely iskolánál 1 fő álláshely megszüntetésre kerül.  
- Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 2008. augusztus 31. napjával 

megszűnt. A foglalkoztatott dolgozók jogutódlással átkerültek a 2008. 
szeptember 1. napjával alapított Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központhoz és a Bélapátfalva Város Idősek Klubjához. 

- a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott 4 dolgozó jogutódlással átkerül a 
2008. szeptember 1. napjával alapított Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Munkaszervezetéhez. 

 
A létszámcsökkentéssel összességében érintett 5 fő álláshelyből 1 fő álláshely 
megszüntetése a Körzeti Általános Iskola és Óvodánál levő fejlesztő 
pedagógus álláshelyen történik. Ezen álláshelyen foglalkoztatott 
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
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jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség 2008. szeptember 15. napjától. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2008. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 

 
XI. Napirend 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításának megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Firkó János Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatója: 
Elmondja, hogy az intézmény fenntartói köre, illetve a telephelye is bővült, mely 
szerint az intézményegység Bélapátfalva, tagintézmény Egerbocs.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

116/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását. 

        Határidő: 2008. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gyár út 5. szám alatti önkormányzati 
ingatlan beázik és pereg a vakolat. Elmondja, hogy a tetőszerkezet jó állapotú, 
viszont a lecezés tönkrement és a cserepek szétmáltak. A tető felújítására 2. 422 
ezer Ft összegű árajánlat érkezett az önkormányzathoz. Javasolja az előkészületek 
megtételét és egy következő rendkívüli ülésen dönteni kell az ingatlan felújításáról. 
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Véleménye szerint a Móricz Zs. út végén lévő építési telkeket 1 Ft/m2 áron kellene 
értékesíteni. Javasolja, hogy az adásvételi szerződésben feltételként szerepeljen a 
vevő iskolai végzettsége, gyermekeinek létszáma, munkáltatójának neve.     
 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy a Bajcsy Zs. úti telkeket is a fenti feltételekkel értékesítése az 
önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a telkek értékesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

117/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva, Móricz Zs. utcában található alábbi telkeket 1 Ft/m2-es áron 
pályázat útján értékesíti: 
 
  Helyrajzi szám:   Terület, m2 
  705/22   726 
  705/23   726 
  705/55   884 
  705/56   884 
  705/57   884 
  705/58   884 
  705/60   884 
 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés 
feltételeit a pénzügyi csoporttal együttesen kidolgozza, és a pályáztatást 
végrehajtsa.  
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiekben elfogadott „Az 
országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások társfinanszírozására” című pályázathoz szükséges tervekről.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

118/2008. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat elfogadja, hogy az „Országos közutak 
átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének 
növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
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beavatkozások társfinanszírozására” pályázat kerüljön benyújtásra az 
alábbiakra: 
Bélapátfalva város 2506. sz. összekötőúton az Egészségház előtti gyalogos 
átkelőhely, autóbusz-öbölpár (Vásártéri), sárga villogóval biztosított gyalogos 
átkelőhely.  
A pályázathoz szükséges tanulmánytervek tervezésének költsége 120.000 Ft 
+ Áfa.  
Pályázati dokumentáció elkészítése 100.000 Ft + Áfa, és az elnyert támogatás 
3 %-a + Áfa a sikerdíj.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
megkötésére és a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. 

 
        Határidő: 2008. szeptember 15. 
        Felelős: polgármester    
  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
  
 
 
 
   
 
 
   
   
 
 
      
 
 
     
 
       
 
 
 


