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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
N a p i r e n d 

 
 

1. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 
szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása            

2. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VII.21.) rendelet módosításának megtárgyalása        

3. Az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása     

4. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet 
módosításának megtárgyalása      

5. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) rendelet módosításának 
megtárgyalása    

6. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet módosításának 
megtárgyalása   

7. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) 
rendelet módosításának megtárgyalása   

8. A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 
167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi határozat módosításának 
megtárgyalása  

9. Bélapátfalva Város I. és II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának 
megállapításáról szóló szabályzat megtárgyalása   

10. Tájékoztató a Parabola Társaság megszűnéséről 
11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 9/2004. (III.30.) 

rendelet módosításának megtárgyalása  
12. „Tudásdepó-Express” A könyvtári hálózat nem formális és informális 

képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című 
pályázaton való részvétel megtárgyalása      

13. Egyéb ügyek, indítványok 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

153/2008.(XII.15.) A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 
167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi határozat módosítása   

154/2008.(XII.15.) Bélapátfalva Város I. és II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának 
megállapításáról szóló szabályzat   

155/2008.(XII.15.) Parabola Társaság megszűnése 
156/2008.(XII.15.) A „Tudásdepó-Express” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton 
való részvétel  

157/2008.(XII.15.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési terv  

158/2008.(XII.15.) Közoktatási Szakszolgálati Feladatokról szóló Társulási Megállapodás   
159/2008.(XII.15.) Apátság úti sétány és illemhely építésére pályázat benyújtása  
160/2008.(XII.15.) Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs 

Község Önkormányzatainak Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének elfogadása 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

17/2008.(XII.16.) Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995. (I.30.) rendelet módosítása  

18/2008.(XII.16.) Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.21.) 
rendelet módosítása 

19/2008.(XII.16.) Az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodása  
20/2008.(XII.16.) A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) sz. rendelet 

módosítása 
21/2008.(XII.16.) Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) rendelet módosítása  
22/2008.(XII.16.) A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet módosítása  
23/2008.(XII.16.) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (II.22.) sz. rendelet 

módosítása 
24/2008.(XII.16.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 9/2004. (III.30.) rendelet 

módosítása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

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

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
   Boros Mária, Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János,  
   Kovácsné Kakuk Mária, Schillinger Györgyné és  
   Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető 
        Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:      Borsodi László ÉHG. Zrt. 
        Papp Péter Egri KMB megbízott alosztályvezető-helyettes 
        Olajos Norbert Bélapátfalvai KMB csoportvezető-helyettes                                         
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Napirend előtt a rendőrség képviselőihez tehetnek fel kérdéseket. Az alábbi 
napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.  

 

 
Napirend 

 
 
 

1. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 
szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása            

2. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (VII.21.) rendelet módosításának megtárgyalása        

3. Az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása     

4. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet 
módosításának megtárgyalása      

5. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) rendelet módosításának 
megtárgyalása    

6. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet módosításának 
megtárgyalása   

7. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) 
rendelet módosításának megtárgyalása   
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8. A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 
167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi határozat módosításának 
megtárgyalása  

9. Bélapátfalva Város I. és II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának 
megállapításáról szóló szabályzat megtárgyalása   

10. Tájékoztató a Parabola Társaság megszűnéséről 
11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 9/2004. (III.30.) 

rendelet módosításának megtárgyalása  
12. „Tudásdepó-Express” A könyvtári hálózat nem formális és informális 

képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című 
pályázaton való részvétel megtárgyalása      

13. Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Tudomására jutottak olyan adatok, amik azt mutatják, hogy 2006-ról 2007-re 
Bélapátfalván növekedett a bűnözések száma. Kérdezi, hogy ezek az adatok 
megfelelnek a valóságnak? 
 
Papp Péter Egri KMB megbízott alosztályvezető-helyettes: 
Ismerteti a 2007-2008. évi 13 településre vonatkozó statisztikai adatokat, ami alapján 
csökkent a bűnözések száma. 2006-2007. évi adatszolgáltatással nem készült, de ha 
igényli a képviselő-testület a következő ülésre ezeket az adatokat összegyűjti. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy megállapodás alapján megerősödött az erdő védelme a falopások 
miatt. 
 
Papp Péter Egri KMB megbízott alosztályvezető-helyettes: 
Évek óta visszatérő probléma a falopás főleg a fűtési szezonban és elmondja, hogy a 
fokozott erdő védelmi tevékenység 2009. márciusáig fog tartani.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Kérdezi, hogy a rendőrök miért csak hajnal 2 óráig vannak szolgálatban. 
 
Olajos Norbert Bélapátfalvai KMB csoportvezető-helyettes: 
A szolgálati beosztás változó, előfordul, hogy hajnal 2 óráig van egy rendőr 
szolgálatban, de a szolgálati idő folyamatos, tehát váltás van hajnal 2 órakor. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása       
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítását 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Barta Péter képviselő: 
Tudomására jutott, hogy a Bélapátfalvai szennyvíztelepről leszámolások történtek, a 
Szilvásváradi telep pedig teljesen megszűnt, ezért ő nem javasolja a díjról szóló 
rendelet módosítás elfogadását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. 
(I.30.) rendelet módosításban szereplő díj a korábban megkötött szerződés alapján 
van megállapítva, ami csak az infláció mértékével van növelve. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem és 2 
tartózkodás szavazattal elfogadta a 17/2008. (XII.16.) rendeletet az önkormányzati 
tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995. (I.30.) rendelet 
módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VII.21.) 
rendelet módosításának megtárgyalása        
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VII.21.) rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VII.21.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Borsodi László ÉHG ZRt. 
Elmondja, hogy egy éve végzik Bélapátfalván a közszolgáltatást és a rendelet 
módosítás a korábban  elfogadott pályázatban szereplő díjakat tartalmazza. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (VII.21.) rendelet módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 18/2008. (XII.16.) rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002. 
(VII.21.) rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
az önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2008. (XII.16.) 
rendeletet.     
(3. melléklet) 
 
 
IV. Napirend 
A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet 
módosításának megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról 
szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) 
rendelet módosítását és nem javasolja elfogadásra.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az önkormányzat nem tud olyan összegű kommunális adót beszedni, 
ami fedezné az ÉHG. Zrt költségét, így azt más adónemből behajtott pénzeszközből 
kell kifizetni. 
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Barta Péter képviselő: 
A rendelet módosításban szereplő összeg megegyezik a 2009. évi költségvetési 
koncepcióban szereplő összeggel, amit a képviselő-testület elfogadott.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a magánszemély kommunális 
adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 20/2008. (XII.16.) rendeletet a magánszemély kommunális 
adójáról szóló 24/2003. (XII.16.) rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) rendelet módosításának 
megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001. (XII.22.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. (XII.22.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001. (XII.22.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a 21/2008. (XII.16.) rendeletet az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001. 
(XII.22.) rendelet módosításáról. 
(5. melléklet) 
 
 
VI. Napirend 
A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet módosításának 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. 
(XI.26.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi iparűzési adóról szóló 
2/1991. (XI.26.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 22/2008. (XII.16.) rendeletet a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991. (XI.26.) rendelet 
módosításáról.  
(6. melléklet) 
 
 
VII. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet 
módosításának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005. 
(III.22.) rendelet módosítását és az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: 
 

1. §. 
 

1. Az ÖR. 4. § 1. pontja a.) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Szociális helyzete alapján kérelmére annak adható bérbe 

önkormányzati lakás: 
                   a.) akinek a családjában – a vele együtt költözőket is figyelembe véve 

az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum összegének a 350%- át. 

 
 
2. Az ÖR. 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 
2. sz. melléklet az 5 / 2005. (III. 22) bélapátfalvai rendelet 11. § (1) 
bekezdéséhez. 

 
A lakbér mértéke 

 
A lakbér mértékét a lakás alapterülete, bérbeadás jellege, komfort fokozata 
figyelembevételével kell meghatározni az alábbiak szerint. 

 
 

A lakbér összege 
(Ft /m2 / hó) 

szociális elven 
Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 

383 253 129 79 
 



 10 

 
 
 

A lakbér összege 
(Ft / m2 / hó) 
piaci elven 

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 
694 460 - - 

 
 
Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén ő javasolta a 2008. évi 
összeg 10%-os emelését, mivel ő az eredeti előterjesztésben tartalmazó 50 %-os 
lakbér emelést soknak tartja. A korábban elfogadott 2009. évi költségvetési 
koncepció nem tartalmazta a névszerinti kimutatást és akkor még nem lehetett látni a 
részletes számadatokat.   
  
Ferencz Péter polgármester:  
Ő is egyet ért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005. (III.22.) rendelet módosításáról a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslata alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 23/2008. (XII.16.) rendeletet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 
5/2005. (III.22.) rendelet módosításáról.  
(7. melléklet) 
 
 

VIII. Napirend 
A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 
167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi határozat módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi 
határozat módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti 
díjáról szóló 167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi határozat módosítását és 
javasolja, hogy az iskolai tornaterem szálláshelyként ne legyen használva, valamint a 
mellékletben szereplő kedvezmény az alábbiak szerint érvényesüljön:  
 
Kedvezmény: 

- 1-5 fő alkalmazott esetén 5 % 
- 6-10 fő alkalmazott esetén 10% 
- 11-15 fő alkalmazott esetén 20% 
- 16-20 fő alkalmazott esetén 30% 
- 21-25 fő alkalmazott esetén 40% 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 167/2007. (XII.10.) képviselő-testületi 
határozat módosításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

153/2008. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára 
szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjáról szóló 167/2007 (XII. 10.) 
testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja: 
 
      I. csoport             II. csoport 
- Kereskedelmi célra           1.200 Ft/m²/hó           600 Ft/m²/hó 
- Ipari termelési, üzemi célra          1.000 Ft/m²/hó           500 Ft/m²/hó 
- Szolgáltatási, sport, kulturális, 
  oktatási célra               700 Ft/m²/hó           350 Ft/m²/hó 
- Raktározási célra              100 Ft/m²/hó             50 Ft/m²/hó 
- Lerakat, bemutató terem célra            800 Ft/m²/hó           400 Ft/m²/hó 
- Irodai célra            1.000 Ft/m²/hó           500 Ft/m²/hó 
 
 
Iskolai  tornaterem használat: 
- külső rendezvény          1.500 Ft/óra 
 
 
Művelődési Ház teremhasználati díja: 
     Fűtési szezonon kívül Fűtési szezonban  
- nagyterem         6.000 Ft/óra     8.000 Ft/óra 
- klubszoba         1.800 Ft/óra     2.500 Ft/óra 
- előtér          1.500 Ft/óra     2.000 Ft/óra 
- büfé          1.000 Ft/óra     1.500 Ft/óra  
- lakodalom, bál céljára  60.000 Ft/alkalom  75.000 Ft/alkalom 
 

Napközi otthon 

- konyha, étkező lakodalomra 70.000 Ft/alkalom  80.000 Ft/alkalom 
- csak étkező lakodalomra  30.000 Ft/alkalom  40.000 Ft/alkalom 
- étkező bálra, félnapos  
  rendezvényre    25.000 Ft/alkalom  30.000Ft/alkalom 
 
 
Régi hivatal tanácsterem       1.800 Ft/óra      2.500 Ft/óra 
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I. csoport: (továbbiakban I.) 
- A bérlemény a IV. Béla út két oldalán a Kultúrház és a vasúti átjáró között fekszik 
- Az épületben szociális blokk, vizesblokk van 
- Központi fűtés van az épületben (gáz, vegyes tüzelés) vagy egyedi gázkonvektorok 
- Az épület teherhordó szerkezete, válaszfalai modern építési anyagból (tégla, ytong, 

szilikát, előre gyártott elem, hőszigeteléssel ellátva) készültek 
- A bérlemény szellőzése jó, a talaj felőli szigetelése jó, vizesedés, penészedés a falakon 

nem tapasztalható 
- Áramellátása biztosított 

 
II. csoport: (továbbiakban II.) 

- A bérlemény a IV. Béla úton a Kultúrháztól Eger felé a város végéig és a vasúti 
átjárótól Szilvásvárad felé a város végéig, valamint a IV. Béla útról leágazó 
mellékutakban fekszik. 

- A bérelt helyiséghez nem tartozik szociális helyiség, vagy csak közös használatú más 
bérlővel. 

- Fűtése egyedi vegyes tüzelésű vagy gázpalackos 
- Áramellátása biztosított 
- Az épület teherhordó szerkezete illetve válaszfalai természetes anyagok (kő, vályog) 

hőszigetelés nélküli, teherbírásuk átlagos vagy átlagon aluli  
- Nyílászárói nem szigeteltek, felújításra várnak 

 
Kedvezmény: 

- 1-5 fő alkalmazott esetén 5 % 
- 6-10 fő alkalmazott esetén 10% 
- 11-15 fő alkalmazott esetén 20% 
- 16-20 fő alkalmazott esetén 30% 
- 21-25 fő alkalmazott esetén 40% 

 
A besorolásnál a feltételek közül legalább 4 feltételnek egyszerre kell teljesülnie. 
 
        Határidő: 2009. január 1. 
        Felelős: GAMESZ vezető 
 
 
IX. Napirend 
Bélapátfalva Város I. és II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának 
megállapításáról szóló szabályzat megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város I. és II. sz. 
fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának megállapításáról szóló szabályzatot és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Város I. és II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi 
térítési díjának megállapításáról szóló szabályzatot és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város I. és II. sz. 
fogorvosi körzet fogorvosi térítési díjának megállapításáról szóló szabályzatról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

154/2008. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díj ellenében 
igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§. (6) bekezdése alapján megtárgyalta és 
jóváhagyta Bélapátfalva Város I. sz. fogorvosi körzet, és a II. sz. fogorvosi 
körzet fogorvosi térítési díjainak megállapításáról szóló szabályzatot. 

 (8. melléklet) 
        Határidő: 2008. december 15. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
X. Napirend 
Tájékoztató a Parabola Társaság megszűnéséről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Parabola Társaság megszűnéséről szóló 
tájékoztatót, amit írásban is megkapott a képviselő-testület. Javasolja, hogy a TV3 
további működésére a 14 települési önkormányzat megállapodása alapján kerüljön 
sor.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Parabola Társaság 
megszűnéséről és a TV3 további működéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

155/2008. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, és 
elfogadja a Parabola Társaság megszűnését valamint, hogy a TV3 további 
működésére a 14 települési önkormányzat megállapodása alapján kerüljön 
sor.  

 
        Határidő: 2009. február 28. 
        Felelős: polgármester 
 
XI. Napirend 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 9/2004. (III.30.) rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 9/2004. (III.30.) rendelet módosítását  
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 10 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 9/2004. (III.30.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta 
a 24/2008. (XII.16.) rendeletet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
9/2004. (III.30.) rendelet módosításáról.  
(9. melléklet) 
 
 
XII. Napirend 
„Tudásdepó-Express” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton 
való részvétel megtárgyalása      
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Tudásdepó-Express” A könyvtári hálózat 
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében című pályázaton való részvétel lehetőségét és elmondja, hogy a pályázat 
100 %-os támogatottságú, a pályázat megvalósításához nincs szükség önrészre, 
mindössze a finanszírozás bizonyos mértékű megelőlegezésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Tudásdepó-Express” A 
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton való részvételről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

156/2008. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár részt vegyen a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” – 
A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú, 
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton. 

A projekt előfinanszírozási költségének biztosítását a pályázat ütemezése 
szerint 2009. évi költségvetésben 3m Ft-ig, 2010. évi költségvetésben 2m Ft-
ig. 

             Határidő: 2009. január 12. 
             Felelős: Művelődési Ház igazgató  
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Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét, ami 2008-2014 évekre vonatkozik.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a terv elfogadásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

157/2008 (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét 
elfogadja. 

        Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Közoktatási Szakszolgálati Feladatokról 
szóló Társulási Megállapodást. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás elfogadásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

158/2008 (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 2009. január 1-jétől az alábbi 
szakszolgálati feladatokat látja el: 

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás  
- Logopédiai ellátás 

A Közoktatási Szakszolgálati Feladatokról szóló Társulási Megállapodást 
elfogadja. 

 
        Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatásokra kiírt pályázati lehetőséget 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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159/2008. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatásokra kiírt pályázatra. A pályázat  
Bélapátfalva Apátság úti sétány és illemhely építése, mely projekt bruttó 
összköltsége 59 331 450 Ft. Az igényelt támogatás összege pedig egyenlő a 
beruházás nettó összegével, ami 49 442 875 Ft. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton Község, 
Mónosbél Község és Egerbocs Község Önkormányzatainak Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, mely a 2008-2014. éves időszakra szól. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a terv elfogadásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

160/2008. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város, 
Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs Község 
Önkormányzatainak Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét 
elfogadta. 
 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 

 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Örömmel tapasztalta, hogy a régi cementgyár területe ki lett takarítva. Kérdezi, hogy 
milyen céllal történt?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Több érdeklődő is volt az érintett terület megvásárlására kereskedelmi tevékenység 
végzésére.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
  Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 


